Załącznik do Uchwały Nr 60/19 Zarządu
Powiatu w Brzozowie z dnia 28 maja 2019 r.

RAPORT O STANIE
POWIATU BRZOZOWSKIEGO
w 2018 r.
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I. WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport
o stanie powiatu, obejmujący podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego.

II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU BRZOZOWSKIEGO
1. Skład Zarządu Powiatu.
W 2018 r. Zarząd Powiatu Brzozowskiego funkcjonował w składzie:
a) od 1 stycznia do 20 listopada:
- Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski
- Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski
- Jacek Adamski – członek Zarządu
- Adam Jajko – członek Zarządu
- Wiesław Marchel – członek Zarządu
b) od 21 listopada do 31 grudnia:
- Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski
- Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski
- Wiesław Marchel – członek Zarządu
- Adam Jajko – członek Zarządu
- Stanisław Szarek – członek Zarządu

2. Siedziba władz:
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

3. Okres, którego dotyczy raport:
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

4. Liczba mieszkańców, wg. stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.:
65 938 osób, w tym: 32 628 mężczyzn i 33 310 kobiet

5. Powierzchnia: 539 km2
6. Podział administracyjny:
Powiat Brzozowski obejmuje 6 gmin:
- gminę miejsko – wiejską - Brzozów
- gminę wiejską - Domaradz
- gminę wiejską - Dydnia
- gminę wiejską - Haczów
- gminę wiejską - Jasienica Rosielna
- gminę wiejską - Nozdrzec
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7. Podstawowe dane finansowe:
Powiat Brzozowski w 2018 r. osiągnął dochody w wysokości 61 218 096,41 zł, co stanowi 100,3 %
w stosunku do planowanej kwoty.
Najwyższy udział w dochodach stanowiły:
- subewncje – 50%, w kwocie 30 744 210 zł,
- dotacje – 26%, w kwocie 15 839 715,64 zł.
Udział dochodów własnych Powiatu stanowił 24% i wynosił kwotę 14 634 170,77 zł.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 57 131 110,76 zł, tj. w 101 %, natomiast dochody
majątkowe w kwocie 4 086 985,65 zł, tj. około 92 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.
W 2018 r. Powiat Brzozowski wykonał wydatki w kwocie 63 117 745,32 zł, tj. w 95 % w stosunku do
planowanych. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada 52.793.039,37 zł a na wydatki majątkowe 10.324.705,95 zł.
Największą kwotę wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje drogowe - ok. 8 mln zł.
Ponadto, za kwotę ponad 1 mln zł przeprowadzono prace inwestycyjne w Zespole Szkół
Budowlanych w Brzozowie. Z budżetu Powiatu Brzozowskiego przekazano również 900 tys. zł dla
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B.
Markiewicza, z przeznaczeniem jej na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat posiadał zadłużenie w kwocie 5 720 000,00 zł z tytułu
kredytów długoterminowych, zaciągniętych w latach: 2013, 2017 i 2018.
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2018 r. wynosiła 4 338 071,39 zł.
Spełniony został również wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Powiat Brzozowski na koniec 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
Po rozliczeniu budżetu, na koniec prezentowanego roku budżetowego wolne środki wyniosły
3 584 519,00 zł.

8. Podstawowe dane organizacyjne:
Wszystkie zadania własne powiatu, zadania zlecone przepisami prawa do wykonania samorządom
powiatowym oraz zadania wynikające z realizacji umów zawartych przez Powiat Brzozowski z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego były wykonywane przez pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego:
a) Starostwie Powiatowym w Brzozowie, zlokalizowanym w:
- budynku przy ul. Armii Krajowej 1, gdzie siedzibę mają: Wydział Organizacyjno – Administracyjny,
Wydział Finansowy, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, wieloosobowe stanowisko ds.
inwestycji i zamówień publicznych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Pełnomocnik ds. ochrony
zdrowia, Inspektor Ochrony Danych oraz samodzielne stanowiska ds. obsługi prawnej, kadr,
kontroli
- budynku przy ul. 3 – go Maja 51, gdzie siedzibę mają: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości wraz z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Architektury
i Budownictwa, Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw
Obywatelskich oraz Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
Zatrudnionych w Starostwie Powiatowym na koniec 2018 r. było 94 osoby, w tym:
- na stanowiskach urzędniczych – 81 osób,
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- na stanowiskach pomocniczych – 6 osób,
- na stanowiskach obsługi – 7 osób.
b) Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, zlokalizowanym w budynku przy ul. Rynek 9 oraz
wynajmującym 5 pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 2.
Na 31 grudnia 2018 r. w jednostce zatrudnionych było 49 pracowników, w tym 47 osób na
stanowiskach urzędniczych oraz 2 osoby na stanowiskach pomocniczych.
c) Powiatowym Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Orzechówce, zatrudniającym na koniec
2018 r. 11 pracowników, w tym 3 osoby na stanowiskach urzędniczych oraz 8 osób na stanowiskach
pomocniczych i obsługi.
d) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie wraz z Powiatowym Zespołem do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 – go Maja 51.
Na koniec 2018 r. w obydwu instytucjach zatrudnionych było 14 pracowników, w tym 12 osób na
stanowiskach urzędniczych oraz 2 osoby na stanowiskach pomocniczych.
e) Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, zlokalizowanym w budynku przy ul. Witosa 13,
zatrudniającym 31 grudnia 2018 r. 56 pracowników, w tym 40 osób bezpośrednio sprawujących
opiekę nad mieszkańcami Domu, 6 osób na stanowiskach administracyjnych oraz 10 osób na
stanowiskach pomocniczych.
f) Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzozowie, zlokalizowanym w budynkach przy ul. Parkowej 20.
W jednostce, na koniec 2018 r. zatrudnionych było 22 osoby, w tym 5 pracowników na
stanowiskach urzędniczych i 17 pracowników fizycznych.
g) Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Brzozowie, zlokalizowanym
w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie, przy ul. Sienkiewicza2,
zatrudniającym na koniec 2018 r. 13 pracowników, w tym 11 na stanowiskach urzędniczych oraz
2 osoby na stanowiskach obsługowych.
h) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, ul. prof. Waleriana Pańki 2, zatrudniającym na
31 grudnia 2018 r. 56 nauczycieli, w tym 13 w niepełnym wymiarze oraz 2 pracowników
administracyjnych i 8 pracowników na stanowiskach obsługowych.
i) Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie, zlokalizowanym
w budynku przy ul. prof. Waleriana Pańki 1 oraz wynajmującym budynek przy Placu Grunwaldzkim.
31 grudnia 2018 r. w ZSE zatrudnionych było 55 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze oraz
2 pracowników administracyjnych i 6 pracowników na stanowiskach obsługowych.
j) Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie, ul. Słoneczna 6, w którym
31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 45 nauczycieli, w tym 12 w niepełnym wymiarze oraz
2 pracowników administracyjnych i 9 pracowników na stanowiskach obsługowych.
k) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie,
zlokalizowanym w dwóch budynkach: przy ul. 1000-lecia 27 i ul. Sienkiewicza 2.
Na koniec 2018 r. w SOSW zatrudnionych było 70 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze oraz
2 pracowników administracyjnych i 25 osób na stanowiskach pomocniczo - obsługowych.
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l) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, zlokalizowanej w budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie, przy ul. Sienkiewicza2, zatrudniającej na koniec
2018 r. 13 pedagogów i psychologów o różnych specjalizacjach, w tym 4 w niepełnym wymiarze
oraz 3 pracowników na stanowiskach administracyjnych.

III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
1. Uchwały podjęte w 2018 r.
Numer
sesji

Data

XXXVIII 09.03.2018 r.

XXXVIII 09.03.2018 r.

XXXVIII

09.03.2018 r.

XXXVIII 09.03.2018 r.

09.03.2018 r.
XXXVIII

Numer
uchwały

Sposób
realizacji

zrealizowana
Pomimo ogłoszenia naboru
uczestników, w 2018 r. nie
udało się przeprowadzić
uchwalenie „Powiatowego
programu oddziaływań korekcyjno- żadnych działań z powodu
XXXVIII/210/18 edukacyjnych dla osób stosujących całkowitego braku
zainteresowania
przemoc w rodzinie na 2018 rok”
potencjalnych uczestników
programu.
ustalenie wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i
parkowanie na parkingu strzeżonym
XXXVIII/211/18 oraz wysokości kosztów usunięcia
zrealizowana
pojazdu powstałych po wydaniu
dyspozycji usunięcia pojazdu, od
której odstąpiono
XXXVIII/212/18 zmiany uchwały budżetowej na
zrealizowana
2018 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
XXXVIII/213/18 Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2025
udzielenie pomocy finansowej dla
Gminy Brzozów z przeznaczeniem na
XXXVIII/214/18 budowę chodnika przy drodze
gminnej, ul. J. Chrzciciela
w miejscowości Brzozów

XXXIX
12.04.2018 r.

Zakres przedmiotowy

XXXIX/215/18

uchwalenie „Powiatowego
programu profilaktycznego
w zakresie promowania i wdrażania
prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do
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zrealizowana
zrealizowana
Pomoc finansowa w kwocie
3 500 zł została przekazana
Gminie Brzozów na podstawie
umowy, po zrealizowaniu
inwestycji przez Gminę
Brzozów
w trakcie realizacji
Program był realizowany przy
współpracy z Poradnią
Pedagogiczno-Psychologiczną
w Brzozowie a w jego ramach
przeprowadzono 16
warsztatów dla dzieci i

dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie na lata 2018 –
2019”

XXXIX

określenie zadań i wielkości
środków finansowych Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych
na ich realizację w 2018 roku

XXXIX

XXXIX/217/18

przystąpienie do realizacji projektu
konkursowego
„Droga
do
zatrudnienia – program aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych, w
tym znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na brzozowskim
rynku pracy”

XXXIX/218/18

wyrażenie zgody na przystąpienie
przez PUP w Brzozowie do realizacji
projektu pod nazwą „Aktywizacja
zawodowa twoją szansą na rynku
pracy”, w partnerstwie
z Podkarpacką Agencją
Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18,
38-200 Jasło w ramach konkursu nr
RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18
ogłoszonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach
Osi priorytetowej VII Regionalny
rynek pracy, Priorytet inwestycyjny
8i Dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych od
rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia
oraz wspieranie mobilności
pracowników, 7.1 Poprawa sytuacji
osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty konkursowe oraz przyjęcia
przez PUP w Brzozowie
zobowiązania do pokrycia wkładu
własnego w zakresie realizacji tego
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12.04.2018 r.

12.04.2018 r.

XXXIX/216/18

XXXIX
12.04.2018 r.

młodzieży oraz ich rodziców.
Łącznie, uczestnikami
wszystkich działań
wynikających z realizacji
programu w 2018 r. były 503
osoby.
zrealizowana
Na sfinansowanie zadań
ustawowych wydatkowano w
całości kwotę przyznanych
środków
w trakcie realizacji
Projekt konkursowy, którego
realizatorem jest PUP w
Brzozowie skierowany jest do
72 osób. Celem głównym
projektu jest podniesienie
poziomu aktywności
zawodowej i zdolności do
zatrudnienia osób
bezrobotnych powyżej 29 r.
życia, zarejestrowanych w
PUP. Realizacja projektu:
01.08.2018 r.– 29.02.2020 r.

niezrealizowana

Wniosek, złożony przez
Podkarpacką Agencję
Konsultingowo Doradczą Sp. z
o.o. w partnerstwie z PUP w
Brzozowie i PUP w Sanoku, nie
został zatwierdzony do
realizacji.

projektu w formie wkładu
pieniężnego

12.04.2018 r. XXXIX/219/18

XXXIX

XXXIX
XXXIX

XXXIX

XL

12.04.2018 r.

XXXIX/220/18

12.04.2018 r.

XXXIX/221/18

zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2028

12.04.2018 r.

XXXIX/222/18

rozpatrzenie skargi Pana ...

29.05.2018 r.

XL/223/18

29.05.2018 r.

XL/224/18

29.05.2018 r.

XL/225/18

29.05.2018 r.

XL/226/18

26.06.2018 r.

XLI/227/18

XL

XL

XL

XLI

zrealizowana
Do wykazu przystanków
zmiany uchwały w sprawie
komunikacyjnych
określenia przystanków
zlokalizowanych na terenie
komunikacyjnych, których
Powiatu brzozowskiego,
właścicielem lub zarządzającym jest których właścicielem lub
Powiat Brzozowski oraz warunków zarządzającym jest Powiat
i zasad korzystania z tych obiektów Brzozowski dodano przystanek
komunikacyjny
w Niebocku (na wniosek
wójta Gminy Dydnia) i
skreślono przystanek
„Brzozów ul. A. Krajowej”
(w związku z przejęciem przez
Gminę Brzozów dworca
autobusowego i możliwością
korzystania z niego wszystkich
przedsiębiorców
wykonujących regularne
przewozy osób na terenie
Brzozowa)
zmiany uchwały budżetowej na
zrealizowana
2018 rok
zrealizowana

zrealizowana
Skargę uznano za bezzasadną
w zakresie działania Starosty
Brzozowskiego
zmiany uchwały budżetowej na
zrealizowana
2018 rok
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
zrealizowana
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2029
przystąpienie do programu
zrealizowana
upowszechniania płatności
bezgotówkowych w jednostkach
administracji publicznej
zrealizowana
zmiany w Statucie Szpitala
Zmiany w Statucie są efektem
Specjalistycznego w Brzozowie
zmian struktury organizacyjnej
Podkarpackiego Ośrodka Onkolo Szpitala.
gicznego im. Ks. B. Markiewicza
zatwierdzenie sprawozdania
zrealizowana
finansowego wraz ze sprawozda -
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niem z wykonania budżetu Powiatu
Brzozowskiego za rok 2017
XLI

XLI

XLI
XLI

XLI

XLI

XLI

XLI

XLII

26.06.2018 r.

XLI/228/18

26.06.2018 r.

XLI/229/18

26.06.2018 r.

XLI/230/18

26.06.2018 r.

XLI/231/18

26.06.2018 r.

XLI/232/18

26.06.2018 r.

XLI/233/18

26.06.2018 r.

XLI/234/18

26.06.2018 r.

XLI/235/18

02.08.2018 r.

XLII/236/18

udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu za 2017 rok
zatwierdzenie rocznego
sprawozdania finansowego Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkolo gicznego im. Ks. B. Markiewicza
zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2029

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
Do wykazu przystanków
komunikacyjnych, zlokalizo zmiany uchwały w sprawie
wanych na terenie Powiatu
określenia przystanków
brzozowskiego, których
komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest właścicielem lub zarządzają Powiat Brzozowski oraz warunków i cym jest Powiat Brzozowski
dodano przystanek komunika
zasad korzystania z tych obiektów
–cyjny w Haczowie (na wnio sek Wójta Gminy Haczów)
zrealizowana
Zmiany są efektem wygaszenia
zmiany uchwały w sprawie ustalenia zezwolenia na prowadzenie
apteki w Starej Wsi 621A,
rozkładu godzin pracy aptek
apteki w Haczowie 585, punogólnodostępnych na terenie
ktu aptecznego w Jabłonicy
Powiatu Brzozowskiego w 2018
Polskiej, uruchomienia punktu
roku
aptecznego w Starej Wsi 621A
i zmianą w harmonogramie
pracy aptek
zrealizowana
zmiany w Statucie Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie
Zmiany w Statucie są efektem
Podkarpackiego Ośrodka
zmian struktury organizacyjnej
Onkologicznego
Szpitala
im. Ks. B. Markiewicza
zrealizowana
ustalenie wynagrodzenia Starosty
Brzozowskiego

zmiany uchwały w sprawie
określenia przystanków
komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest
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zrealizowana
Do wykazu przystanków
komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Powiatu,
których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat
Brzozowski, dodano 2

XLII

02.08.2018 r.

XLII/237/18

02.08.2018 r.

XLII/238/18

28.08.2018 r.

XLIII/239/18

28.08.2018 r.

XLIII/240/18

XLII

XLIII
XLIII

XLIII

XLIII

XLIV

XLIV
XLV

28.08.2018 r.

XLIII/241/18

28.08.2018 r.

XLIII/242/18

14.09.2018 r.

XLIV/243/18

14.09.2018 r.

XLIV/244/18

28.09.2018 r.

XLV/245/18

28.09.2018 r.

XLV/246/18

XLV
XLVI

15.10.2018 r.

XLVI/247/18

Powiat Brzozowski oraz warunków i przystanki komunikacyjne w
Jasionowie (na wniosek Wójta
zasad korzystania z tych obiektów
Gminy Haczów)
zrealizowana
zmiany uchwały w sprawie
Dokonano przesunięcia
określenia zadań i wielkości
środków finansowych Państwowego środków pomiędzy
poszczególnymi zadaniami, w
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych celu zaspokojenia istniejącego
zapotrzebowania.
na ich realizację w 2018 roku
zrealizowana
powołanie komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na
Postępowanie konkursowe
stanowisko dyrektora Szpitala
prowadzone przez komisję
Specjalistycznego w Brzozowie
konkursową trwało od 3.08.
Podkarpackiego Ośrodka
do 13.09.2018
Onkologicznego
im. Ks. B. Markiewicza
zrealizowana
zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2029
zmiany w Statucie Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
zmiana uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B.
Markiewicza
ustalenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez
Powiat Brzozowski
pozbawienie drogi nr 2025R Domaradz (Podhyb) – Domaradz (Zakarczma) kategorii drogi powiatowej
zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2029
zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
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zrealizowana
zrealizowana
Zmiany w Statucie są efektem
zmian struktury organizacyjnej
Szpitala.
zrealizowana
Dokonania zmiany w składzie
komisji konkursowej
dokonano ze względu na
konieczność zachowania
zasady bezstronności.
zrealizowana
Dokonano ustalenia wymiaru
zatrudnienia dla pedagogów,
logopedów, psychologów,
doradców zawodowych i
terapeutów pedagogicznych
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

XLVI

XLVI

XLVII
XLVII

XLVII

I
I
I
I
II
II
II
II
II

XLVI/248/18

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2029

15.10.2018 r.

XLVI/249/18

zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

30.10.2018 r.

XLVII/250/18

30.10.2018 r.

XLVII/251/18

15.10.2018 r.

zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2029

zaciągnięcie zobowiązań przez
Powiat na 2019 rok

zrealizowana
zrealizowana
Kredyt w kwocie 2 170 000 zł
przeznaczony został na
pokrycie planowanego
deficytu budżetowego
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
Zobowiązanie na kwotę
14 945 zł dotyczyło wykonania
projektu technicznego p.n.
„Budowa kładki dla pieszych w
ciągu drogi powiatowej Nr
2032R Jasienica Rosielna –
Brzozów w km 2+510 w
miejscowości Blizne”
zrealizowana

30.10.2018 r.

XLVII/252/18

21.11.2018 r.

I/01/18

wybór Przewodniczącego Rady
Powiatu w Brzozowie

21.11.2018 r.

I/02/18

wybór Starosty Brzozowskiego

zrealizowana

21.11.2018 r.

I/03/18

wybór Wicestarosty Brzozowskiego

zrealizowana

21.11.2018 r.

I/04/18

wybór
pozostałych
Zarządu Powiatu

zrealizowana

28.11.2018 r.

II/05/18

wybór Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu w Brzozowie

28.11.2018 r.

II/06/18

28.11.2018 r.

II/07/18

28.11.2018 r.

II/08/18

powołanie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

zrealizowana

28.11.2018 r.

II/09/18

ustalenie składu osobowego stałych
Komisji Rady Powiatu w Brzozowie

zrealizowana

28.11.2018 r.

II/10/18

zmiany w Statucie Powiatu
Brzozowskiego

członków

określenie liczby, rodzajów oraz
zakresu działania stałych Komisji
Rady Powiatu w Brzozowie
wybór Komisji Rewizyjnej

II
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zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
Wprowadzono zapis
umożliwiający nawiązanie
stosunku pracy z członkiem
Zarządu Powiatu.

II

II

II

28.11.2018 r.

II/11/18

28.11.2018 r.

II/12/18

28.11.2018 r.

II/13/18

14.12.2018 r.

III/14/18

III
III

III

III

III

14.12.2018 r.

III/15/18

14.12.2018 r.

III/16/18

14.12.2018 r.

III/17/18

14.12.2018 r.

III/18/18

14.12.2018 r.

III/19/18

14.12.2018 r.

III/20/18

14.12.2018 r.

III/21/18

III

III

III

ustalenie wynagrodzenia Starosty
Brzozowskiego
ustalenie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Brzozowskiego w 2019
roku
zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2019-2029
uchwała budżetowa na 2019 rok
przyjęcie do prowadzenia zadań
z zakresu administracji rządowej
związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
desygnowanie delegata na
Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
zrealizowana
Kwalifikację przeprowadzono
w dniach 4 – 28 marca 2019 r.

zrealizowana
Na delegata wybrano
Zdzisława Szmyda – Starostę
Brzozowskiego
delegowanie dwóch radnych do
zrealizowana
składu Komisji Bezpieczeństwa
Delegowano radnych: Henryka
i Porządku
Kozika i Jacka Adamskiego
zmiana uchwały w sprawie ustalenia
zrealizowana
składu osobowego stałych Komisji
Rozszerzono skład Komisji
Rady Powiatu w Brzozowie
Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych o radnego
Dariusza Kamińskiego
zrealizowana
21.11.2018 r. Prokurator
Rejonowy wniósł skargę na
uchwałę nr XXXVIII/211/18
Rady Powiatu w Brzozowie
przekazanie do Wojewódzkiego
z dnia 9 marca 2018 r.
Sądu Administracyjnego w
w sprawie ustalenie wysokości
Rzeszowie skargi Prokuratora
opłat za usunięcie pojazdu
Rejonowego w Brzozowie
z drogi i parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów usunięcia
pojazdu powstałych po
wydaniu dyspozycji usunięcia
pojazdu, od której odstąpiono.
zmiany uchwały budżetowej na
zrealizowana
2018 rok
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IV

28.12.2018 r.

IV/22/18

28.12.2018 r.

IV/23/18

IV

28.12.2018 r.

IV/24/18

28.12.2018 r.

IV/25/18

28.12.2018 r.

IV/26/18

28.12.2018 r.

IV/27/18

28.12.2018 r.

IV/28/18

28.12.2018 r.

IV/29/18

28.12.2018 r.

IV/30/18

IV

IV

IV

IV
IV

IV

IV

zatwierdzenie planów pracy Rady
Powiatu oraz stałych Komisji Rady
Powiatu na 2019 rok
uchwalenie Programu współpracy
Powiatu Brzozowskiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
Program realizowany jest
przez organizatora rodzinnej
przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy pieczy zastępczej - Powiatowe
Zastępczej w Powiecie Brzozowskim Centrum Pomocy Rodzinie w
na lata 2019-2021
Brzozowie. Został opracowany
na bazie wcześniej realizowanego programu na lata 20162018. Określa zadania z zakresu pieczy zastępczej uwzględniające lokalne warunki.
w trakcie realizacji
uchwalenie „Powiatowego
Podstawowym celem działań
programu oddziaływań korekcyjno objętych programem jest
- edukacyjnych dla osób stosujących pomoc osobom stosującym
przemoc w rodzinie na lata 2019
przemoc w rodzinie w
-2020”
zaprzestaniu jej oraz pomoc
ofiarom przemocy w rodzinie.
zmiany uchwały w sprawie
zrealizowana
określenia zadań i wielkości
środków finansowych
W wyniku wprowadzonych
Państwowego Funduszu
zmian wykorzystano całość
Rehabilitacji Osób
kwoty limitu na potrzeby osób
Niepełnosprawnych
niepełnosprawnych.
przeznaczonych na ich realizację w
2018 roku
zrealizowana
zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok
zrealizowana
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2029
wytypowanie przedstawiciela Rady
zrealizowana
Powiatu w Brzozowie do składu Wybrano radnego Jacka
Powiatowej Rady Rynku Pracy Adamskiego
w Brzozowie
w trakcie realizacji
Rekrutacja do projektu potrwa
przystąpienie do realizacji projektu do 31.12.2019 r. Uczestnikami
pozakonkursowego
„Aktywizacja projektu mogą być wyłącznie
osoby w wieku 18-29 lat bez
12

28.12.2018 r.

IV

IV/31/18

osób młodych pozostających bez pracy, zarejestrowane w PUP
pracy w powiecie brzozowskim (IV)” jako bezrobotne, które nie
uczestniczą w kształceniu
formalnym i szkoleniu.
Wartość projektu - 3,7 mln zł.
w trakcie realizacji
Rekrutacja do projektu potrwa
przystąpienie do realizacji projektu do 31.12.2019 r. Celem
pozakonkursowego
„Aktywizacja głównym projektu jest
osób powyżej 29 r. ż. pozostających podniesienie poziomu
bez pracy w powiecie brzozowskim aktywności zawodowej
i zdolności do zatrudnienia
(V)”
osób bezrobotnych powyżej
29 r. życia zarejestrowanych
w PUP. Wartość projektu
- 1,7 mln zł.

2. Uchwały podjęte w roku 2017, obejmujące swym zakresem 2018 rok

Numer
sesji

Data

Numer
uchwały

XXVII

25.01.2017 r.

XXVII/149/17

XXVII

25.01.2017 r.

XXVII/150/17

XXVIII

22.02.2017 r.

XXVIII/152/17

XXVIII

22.02.2017 r.

XXVIII/153/17

XXIX

22.03.2017 r.

XXIX/162/17

22.03.2017 r.

XXIX/166/17

XXIX

Zakres przedmiotowy

Sposób realizacji

zrealizowana
Hipoteka w kwocie 12 mln zł.
Wyrażenie zgody na ustanowienie
stanowi zabezpieczenie kredytu
hipoteki
zaciągniętego przez Szpital
Specjalistyczny POO.
zrealizowana
Hipoteka w kwocie 6 mln zł.
Wyrażenie zgody na ustanowienie
stanowi zabezpieczenie kredytu
hipoteki
zaciągniętego przez Szpital
Specjalistyczny POO.
zrealizowana
uchwalenie statutu Zarządu Dróg
Powiatowych w Brzozowie
wprowadzenie zmian w statucie
zrealizowana
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzozowie
wprowadzenie zmian w statucie
zrealizowana
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzozowie
zrealizowana
zatwierdzenie udziału w projekcie
pn. „Wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz Powiat jest partnerem projektu
eksperymentu w procesie nauczania realizowanego w latach 2017 –
oraz
rozwijania
kompetencji 2018 przez Zespół Szkół
informatycznych i przyrodniczych” Ekonomicznych w Brzozowie.
w ramach Działania 9.2 Poprawa Wysokość wkładu własnego – w
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XXXIV

06.11.2017 r.

XXXIV/193/17

XXXIV

06.11.2017 r.

XXXIV/194/17

XXXV

04.12.2017 r.

XXXV/196/17

XXXV

04.12.2017 r.

XXXV/197/17

XXXV

04.12.2017 r.

XXXV/198/17

04.12.2017 r.

XXXV/202/17

XXXV

XXXV

04.12.2017 r.

XXXV/203/17

XXXVI

18.12.2017 r.

XXXVI/204/17

18.12.2017 r.

XXXVI/205/17

XXXVI

jakości
kształcenia
ogólnego formie niefinansowej - wynosi
w ramach Regionalnego Programu 23 735,60 zł.
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
zrealizowana
Zobowiązania na łączną kwotę
55 877 dotyczyły sfinansowania
wykonania projektów
zaciągnięcie zobowiązań przez
technicznych budowy chodników
Powiat Brzozowski na 2018 rok
(25 000 zł) i dokumentacji
uproszczonych planów urządzenia
lasu (30 877 zł).
zrealizowana
likwidacja samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą
Z dniem 1.01.2018 r. utworzono
„Powiatowe Centrum Integracji
jednostkę budżetową –
Społecznej” w celu utworzenia
Powiatowe Centrum Integracji
jednostki budżetowej pod nazwą
Społecznej
„Powiatowe Centrum Integracji
Społecznej”
uchwalenie „Programu współpracy
zrealizowana
Powiatu Brzozowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz Zadania określone w Programie
innymi podmiotami prowadzącymi realizowane były we współpracy z
działalność pożytku publicznego na organizacjami w trakcie 2018 r.
rok 2018”
zrealizowana
przyjęcie do prowadzenia zadań
Kwalifikację wojskową
z zakresu administracji rządowej
przeprowadzono w terminie
związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w 2018 roku 1 – 26 marca 2018 r.
ustalenie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku
nadanie statutu Szpitala Specjalis tycznego w Brzozowie Podkarpac kiego Ośrodka Onkologicznego im.
Ks. B. Markiewicza
wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych za lata 2017-2018
Szpitala Specjalistycznego w
Brzozowie
uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2018-2025
uchwała budżetowa na 2018 rok

14

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
Wybrano biegłego rewidenta
„EKSPERT” Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz z
Rzeszowa
zrealizowana
zrealizowana

XXXVII

28.12.2017 r.

28.12.2017 r.

XXXVII/208/17

XXXVII/209/17

XXXVII

zatwierdzenie planów pracy Rady
Powiatu oraz stałych Komisji na
2018 rok
przystąpienie do realizacji projektu
pozakonkursowego
„Aktywizacja
osób powyżej 29 r. ż. pozostających
bez pracy w powiecie brzozowskim
(IV)”

zrealizowana

W trakcie realizacji
W 2018 r. zaktywizowanych
zostało 153 osoby bezrobotne.
Realizacja projektu obejmuje
okres od 16.01.2018 r. do
30.04.2019 r. a jego wartość
wynosi 1 904 633,00 zł.

IV. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU BRZOZOWSKIEGO WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI
POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
511) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie:

1. edukacji publicznej
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.) stanowi, że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań
organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki,
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów
oraz wykonywania innych zadań statutowych,
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub
placówki.
Zgodnie z ust. 2 tego samego art. powołanej wyżej ustawy, w celu wykonywania zadań wymienionych
w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno –
administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową
i organizacyjną szkół i placówek.
W 2018 r. Powiat Brzozowski realizował obowiązki organu prowadzącego dla:
a) trzech zespołów szkół ponadgimnazjalnych – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji
Narodowej w Brzozowie, Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie
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b) dwóch placówek oświatowych – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Bł. Ks. B.
Markiewicza w Brzozowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie.
W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie na dzień 30 września
2018 r. naukę pobierało 425 uczniów, z czego w:
1) II Liceum Ogólnokształcącym - 153 uczniów,
2) Technikum nr 1 - 272 uczniów na kierunkach:
a) technik ekonomista,
b) technik handlowiec,
c) technik hotelarstwa,
d) technik żywienia i usług gastronomicznych.
W Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie na dzień 30 września 2018 r. naukę
pobierało 366 uczniów, z czego w:
1) Technikum nr 2 - 96 uczniów na kierunkach:
a) technik budownictwa,
b) technik geodeta,
c) technik architektury krajobrazu,
d) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
2) Szkole Branżowej I stopnia - 242 uczniów (w tym w Zasadniczej Szkole Zawodowej - 83 uczniów)
na kierunkach:
a) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
b) mechanik pojazdów samochodowych,
c) fryzjer,
d) piekarz,
e) kucharz,
f) cukiernik,
g) sprzedawca,
h) stolarz,
i) klasa wielozawodowa
3) Szkole dla Dorosłych (Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej – technik budownictwa) –
28 uczniów.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie na dzień 30 września 2018 r. naukę pobierało;
510 uczniów, z czego w:
1) I Liceum Ogólnokształcącym - 475 uczniów na profilach:
a) matematyczno-fizyczno-informatycznym,
b) biologiczno-chemicznym,
c) humanistycznym,
d) ogólnym,
e) matematyczno-geograficznym,
f) językowym
2) Gimnazjum Dwujęzycznym - 35 uczniów.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie na dzień 30
września 2018 r. nauką oraz innymi formami realizacji obowiązku szkolnego objętych było 132
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podopiecznych, z czego 112 uczniów oraz 20 dzieci – uczestników wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie w 2018 r. obejmowała zakresem swojej
działalności merytorycznej uczniów i nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych
zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzozowskiego.
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie w 2018 roku obsługiwał pod
względem kadrowo – finansowym pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych oraz 13 pracowników własnej jednostki. Według stanu na dzień
30 września 2018 r. we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Brzozowski pracowało 239 nauczycieli, zatrudnionych na 217,26 etatach łącznie.
Kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych to nauczyciele z kilkunastoletnim
i kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią
94,97 % spośród wszystkich zatrudnionych.
Dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego realizowanego z uczniami
niepełnosprawnymi, a zwłaszcza z upośledzonymi w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnościami
sprzężonymi konieczna jest - w trakcie realizacji zajęć - obecność pomocy nauczycieli. Według stanu na
dzień 30 września 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zatrudnionych było w tym
charakterze 12 osób.
Opieką socjalną, realizowaną w ramach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych poszczególnych
szkół i placówek oświatowych, oprócz zatrudnionych w nich pracowników objętych było także 139
emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty.
W 2018 r. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzozowie obsługiwał również
1145 osób - członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
W 2018 r Powiat Brzozowski wydatkował na wynagrodzenia - wraz z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych łącznie kwotę 17 750 663 zł. Pozostałe wydatki wynikające
z zatrudnienia pracowników, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli, badania okresowe czy świadczenia bhp zamknęły się kwotą 944 245 zł.
Niezbędne wydatki na utrzymanie obiektów w odpowiednim stanie technicznym, zaopatrzenie
w materiały i pomoce dydaktyczne, przeprowadzanie koniecznych remontów i utrzymanie jednostki
prowadzącej obsługę finansowo-kadrową wszystkich placówek oświatowych Powiatu poniesiono
w wysokości 2 451 488 zł.
Reasumując, wydatki Powiatu Brzozowskiego na zadania oświatowe w 2018 r. wyniosły 21 146 396 zł,
przy subwencji oświatowej na poziomie 16 815 925 zł. Środki subwencji oświatowej stanowiły więc
79,5 % poniesionych wydatków budżetu Powiatu Brzozowskiego. Pozostałe 20,5 % to środki własne
Powiatu.
Oprócz wydatków bieżących, w 2018 r. finansowane były również inwestycje modernizujące
infrastrukturę oświatową Powiatu. Ich wartość zamknęła się w kwocie 1 357 781 zł.
Najważniejsze ze zrealizowanych w 2018 r. zadań to:
1) remont i przebudowa boiska sportowego oraz budowa placu sprawnościowego (street workout)
zlokalizowanego przy Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.
Wartość przedsięwzięcia - 560 041,29 zł. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej
- edycja 2017 w kwocie 278.770,00 zł. Wkład własny Powiatu – 281 271,29 zł.
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2) wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania
wraz z wymianą kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.
Wartość przedsięwzięcia – 1 040 328,90 zł. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 99 000,00
zł. Wkład własny Powiatu – 941 328,90 zł.
3) wymiana orynnowania oraz naprawa koszy dachowych wraz z wymianą rur spustowych na budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie - od strony boiska wielofunkcyjnego.
Wartość zadania – 20 866,99 zł.
4) przebudowa i utwardzenie placu obok budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Bł. Ks. B. Markiewicza przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzozowie.
Wartość robót budowlanych - 63 014,28 zł.
5) dostawa wyposażenia pracowni lub warsztatów dla zawodów szkolnictwa zawodowego w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Brzozowie oraz Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie - w ramach
projektu pod nazwą „Potęgujemy Kompetencje”, finansowanego ze środków funduszy europejskich.
Wartość sprzętu:
- dla Zespołu Szkół Ekonomicznych - 5 798,10 zł,
- dla Zespołu Szkół Budowlanych - 1 410,00 zł.
6) dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.
Wartość robót – 57 552,48 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 617,72 zł. Wkład własny
Powiatu – 39 934,76 zł.
7) zakup dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie busa Ford Transit
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wartość zakupu – 146 139,60 zł. Uzyskana kwota dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 000,00 zł. Wkład własny Powiatu –
66 139,60 zł.
8) wyposażenie pracowni biologicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie w ramach projektu
–„Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych…” dofinansowanego ze środków
funduszy europejskich.
Wartość dostawy – 43 431,40 zł.
9) zakup aparatu fotograficznego oraz tablicy obrotowej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
w
ramach
projektu
„Wykorzystanie
technologii
informatyczno-komunikacyjnych…”
dofinansowanego ze środków funduszy europejskich.
Wartość zakupu ‒ 3 045,30 zł.
10) dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Brzozowie w ramach realizacji projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Brzozowie”, dofinansowanego ze środków funduszy europejskich.
Wartość dostawy – 114 363,95 zł.
11) wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie w tablicę interaktywną
dotykową, projektor ultrakrótkoogniskowy , głośniki , monitor interaktywny w ramach rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowany w latach 2017-2019 - „Aktywna tablica”.
Wartość zakupu – 17 500 zł. Uzyskana kwota dotacji – 14 000 zł. Wkład własny Powiatu – 3500 zł.
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W 2018 r. Powiat Brzozowski pozyskał również dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 16 629,65 zł. Została ona
wydatkowana na potrzeby uczniów:
- Gimnazjum Dwujęzycznego – w kwocie 3 588,75 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – w kwocie 13 040,89 zł.
2018 to ósmy rok realizacji Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, który został utworzony Uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia
19 maja 2011r. w celu promowania najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów, zachęcania ich
do reprezentowania Powiatu Brzozowskiego w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie pobierało 258
uczniów:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 188, w tym 14 z gimnazjum dwujęzycznego,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych- 66 uczniów,
- Zespołu Szkół Budowlanych - 4 uczniów.
Łącznie w 2018 r. wypłacono stypendia na kwotę 253 500 zł.
Najzdolniejsi uczniowie z terenu Powiatu Brzozowskiego otrzymali również stypendia jednorazowe
(trzech uczniów w łącznej kwocie 3 000 zł) oraz nagrody rzeczowe o wartości ponad 1 200 zł.

2. promocji i ochrony zdrowia
Powiat Brzozowski jest podmiotem tworzącym dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
W 2018 r. Powiat Brzozowski udzielił Szpitalowi wsparcia finansowego w kwocie 600 000 zł, które
zostało wykorzystane na doposażenie oddziałów szpitalnych w:
1) urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej Lucas 3 - 43.554,12 zł,
2) rejestratory holterowskie – 2 szt. - 13.139,82 zł,
3) aparat RTG do radiologii cyfrowej - 527.161,60 zł,
4) rejestrator ABP – aparat do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia - 7.840,09 zł,
5) system wczesnego ostrzegania EWS do kwalifikacji medycznej pacjentów SOR - 8.304,37 zł.
Szpitalowi Specjalistycznemu w Brzozowie Podkarpackiemu Ośrodkowi Onkologicznemu została
również przekazana dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 300 000 zł,
która w całości została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu Renault Master L2H2 samochód specjalny sanitarny typu C (AMBULANS).
W ramach realizacji zadania dotyczącego promocji zdrowia, w marcu 2018 r. Zarząd Powiatu
w Brzozowie ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku
2018. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków były organizacje pozarządowe realizuje swoje
cele statutowe objęte konkursem. Na sfinansowanie zadań została w budżecie Powiatu Brzozowskiego
zabezpieczona kwota w wysokości 20 000 zł, która w całości została wydatkowana w formie dotacji
udzielonych:
1) Stowarzyszeniu „Amazonki” Koło w Brzozowie, w kwocie 4 000 zł,
2) Fundacji Pomocy Dzieciom im. S. Bieńczak w Brzozowie, w kwocie 1600 zł,
3) Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło w Brzozowie, w kwocie 2 700 zł,
4) Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, w kwocie 1 700 zł,
5) Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie, w kwocie 2 000 zł,
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6) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół” w Brzozowie, w kwocie
8 000 zł.

3. pomocy społecznej
Zgodnie z brzmieniem art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki
organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie.
Starosta - na mocy ust. 8 tego samego artykułu powołanej ustawy - przy pomocy powiatowego
centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa,
w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji
kryzysowej.
Zadania nadzoru, o których mowa wyżej w 2018 r. realizowane były przez 14 pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, spośród których 1 pracownik posiada
specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego i 1 pracownik posiada specjalizację
w zakresie organizacji pomocy społecznej.
Pomoc i wsparcie w Powiecie Brzozowskim, w ramach zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz pozostałe instytucje:
1) Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie,
2) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi,
3) Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Typu Rodzinnego w Brzozowie,
4) Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce,
5) Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi,
6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie,
7) Punkt Interwencji Kryzysowej w Brzozowie
w 2018 r. uzyskało 2367 osób, co stanowi 3,6 % wszystkich mieszkańców Powiatu Brzozowskiego.
Łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 289 osób w stosunku do roku
2017.
Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Brzozowie jest powiatową jednostką
organizacyjną zapewniającą opiekę 88 osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym z
terenu Powiatu Brzozowskiego. W trakcie 2018 r. w placówce opieką objętych zostało 26 nowych
pensjonariuszy, a na koniec roku na umieszczenie oczekiwało 2 osoby.
Średni miesięczny koszt utrzymania 1 podopiecznego w 2018 r. wynosił:
- do 31 marca - 3 148,00 zł,
- od 1 kwietnia – 3 348 zł.
Wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. w placówce przebywały:
- 23 osoby przyjęte do DPS na tzw. „starych zasadach” – koszty ich pobytu finansowane są z budżetu
państwa w postaci dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, której wysokość w przeliczeniu
na 1 osobę wynosiła miesięcznie 2 839 zł. Brakująca kwota – do 31 marca – 309 zł miesięcznie na
1 osobę, a od 1 kwietnia – 509 zł miesięcznie na 1 osobę – pokrywana była ze środków budżetu
Powiatu,
- 63 osoby przyjęte do DPS na tzw. „nowych zasadach” – koszty pobytu 60 osób w pełnej wysokości
pokrywają Gminy, których byli mieszkańcami, a w przypadku 3 osób – koszty współfinansowane są
przez rodzinę pensjonariuszy.
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Łączna wysokość udzielonego DPS w Brzozowie dofinansowania ze środków własnych Powiatu
wyniosła 384 808,38 zł, w tym 9 000 zł na wydatki inwestycyjne.
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Starej Wsi
jest placówką niepubliczną, prowadzoną – na zlecenie Powiatu Brzozowskiego - przez Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek NMP. Dom zapewnia opiekę 64 podopiecznym, z terenu całego kraju. W ciągu 2018
r. w placówce umieszczono 2 nowych pensjonariuszy. Średni koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł
3 400,00 zł.
Na zabezpieczenie właściwego funkcjonowania obydwu placówek pomocy społecznej w 2018
r. z budżetu Powiatu Brzozowskiego wydatkowano środki w wysokości 4 917 906,38 zł.

4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Realizując zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) wszystkim dzieciom objętym różnego rodzaju
pieczą zastępczą, do ukończenia 18 roku życia został wypłacony dodatek w formie świadczenia
wychowawczego, w kwocie 500,00 zł miesięcznie dla każdego dziecka.
W 2018 r. uprawnionych do świadczenia - na podstawie złożonych wniosków - było 40 dzieci, a wydatki
na ten program zamknęły się kwotą 234 901,42 zł sfinansowaną w całości z dotacji budżetu państwa,
przekazanej za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.
Niezależnie od powyższego, Powiat Brzozowski w 2018 r. był realizatorem programu „Dobry start”,
w ramach którego wszystkie dzieci przebywające w pieczy zastępczej - zarówno w formie rodzinnej jak
i instytucjonalnej - otrzymały jednorazowe wsparcie finansowe w kwocie 300,00 zł, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego. Z programu skorzystało 34 dzieci a łączna kwota wypłaconego
świadczenia wyniosła 10 200,00 zł.
W oparciu o art. 76 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, zarządzeniem Starosty Brzozowskiego nr 84/2011 z dnia 17 października 2011 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie zostało ustanowione organizatorem rodzinnej
pieczy zastępczej, natomiast zarządzeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzozowie nr 12/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. powołany został Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w skład którego wchodzą:
- koordynator Zespołu,
- pedagog,
- psycholog,
- pracownik socjalny,
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
W polskim systemie prawnym funkcjonuje zasada pierwszeństwa rodzinnych form opieki zastępczej.
Ustanawia ją przede wszystkim art. 109 §2 pkt 5 i art. 1127 §1 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego oraz
art. 4 pkt 1 i art. 95 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W Powiecie Brzozowskim w 2018 r. funkcjonowało 29 rodzinnych form pieczy zastępczej, w których
przebywało 50 dzieci, w tym:
1) w 14 rodzinach niezawodowych przebywało 20 dzieci,
2) w 2 rodzinach zawodowych przebywało 6 dzieci,
3) w 12 spokrewnionych rodzinach przebywało 19 dzieci,
4) w 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 5 dzieci.
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W tym samym roku na terenie Powiatu:
- utworzono 2 nowe rodziny zastępcze - niezawodowe, w których umieszczonych zostało 2 dzieci,
- rozwiązaniu uległo 3 rodziny zastępcze, które obejmowały opieką 3 dzieci, spośród których 1 dziecko
powróciło do rodziny biologicznej a 2 dzieci usamodzielniło się.
W rodzinach zastępczych funkcjonujących w 2018 r. na terenie Powiatu Brzozowskiego opiekę
zapewnioną miały również dzieci pochodzące z innych powiatów, gmin i miast:
- chrzanowskiego – 1 dziecko,
- sanockiego – 3 dzieci,
- tarnobrzeskiego – 3 dzieci,
- legnickiego – 2 dzieci,
- hrubieszowskiego – 1 dziecko,
- bieszczadzkiego – 1 dziecko,
- gminy Krosno – 2 dzieci,
- gminy Sosnowiec – 1 dziecko,
- miasta Zabrze – 1 dziecko,
- miasta st. Warszawa – 1 dziecko,
- miasta Łódź – 1 dziecko.
W tym samym czasie Powiat Brzozowski pokrywał koszty utrzymania 9 dzieci pochodzących
z terenu Powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych
powiatów.
Powiat Brzozowski prowadzi własną jednostkę organizacyjną - Placówkę OpiekuńczoWychowawczą typu Rodzinnego zlokalizowaną w Brzozowie, która w 2018 r. obejmowała opieką
6 dzieci, w tym 4 pochodzących z terenu Powiatu, ale pokrywał również koszty utrzymania 17 dzieci
pochodzących z Powiatu Brzozowskiego, które umieszczone zostały w instytucjonalnej pieczy
zastępczej na terenie innych powiatów.
W trakcie roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie pomagało zaplanować
proces usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej tak, aby przebiegał on sprawnie.
Pomoc w usamodzielnieniu się otrzymało:
- 13 wychowanków - na kontynuowanie nauki,
- 5 wychowanków - na usamodzielnienie,
- 6 wychowanków - na zagospodarowanie.
W 2018 r. wszystkie rodziny zastępcze objęte zostały pomocą koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej lub pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, którzy na bieżąco
udzielali pomocy merytorycznej przy rozwiazywaniu codziennych problemów związanych
z funkcjonowaniem opiekunów zastępczych. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w każdym
przypadku rozmawiał z dziećmi, udzielał instruktażu rodzicom, sporządzał plan pomocy dziecku,
organizował pomoc psychologiczną oraz utrzymywał kontakt z instytucjami wspierającymi
wychowanie i opiekę, tj. poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem rodzinnym, ośrodkiem
pomocy społecznej i szkołą.
Praca koordynatora została objęta aktywnością projektowo-konkursową. W jej rezultacie Powiat
Brzozowski uczestniczył w konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej, na
łączną kwotę 24 809,00 zł, dzięki czemu możliwe było dofinansowanie wynagrodzenia dla
2 koordynatorów.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie w 2018 r. było również organizatorem szkolenia
podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób sprawujących funkcję rodzica zastępczego oraz prowadziło
kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego, współpracując w tym zakresie ze środowiskiem
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lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, a także organizacjami społecznymi.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie przesyła
do sądu rodzinnego - nie rzadziej niż raz w roku - aktualny rejestr kandydatów oraz osób pełniących
funkcję opiekuna zastępczego. W 2018 r. przeprowadzono ocenę funkcjonowania rodzin zastępczych
w wyniku której ponownie zweryfikowano rodziny zastępcze pod kątem spełniania warunków
określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Weryfikacja objęła
m. in. posiadanie wpisu w krajowym rejestrze karnym, posiadanie aktualnego zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do pełnienia powierzonej funkcji oraz zapewnienia odpowiednich warunków
bytowych i mieszkaniowych.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonywał również w 2018 r. oceny sytuacji dziecka - w miarę
potrzeb, a w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat - nie rzadziej niż co 3 miesiące, natomiast
w przypadku dzieci starszych - nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Powiat Brzozowski jest nieprzerwanie, od 2012 r. realizatorem „Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej”. Pierwszy Program został uchwalony przez Radę Powiatu Brzozowskiego
w 2012 r. i obejmował lata 2013 – 2015, a kolejny dotyczył lat 2016 – 2018. 28 grudnia 2018 r. Rada
Powiatu Brzozowskiego uchwałą nr IV/24/18 przyjęła do realizacji kolejny Program, obejmujący lata
2019-2021, będący kolejnym etapem działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Reasumując, w 2018 r. Powiat Brzozowski na zadanie związane z organizacją pieczy zastępczej
wydatkował:
- 660 197,63 zł – na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu
Brzozowskiego (z czego gminy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed
umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej poniosły wydatki w wys. 96 275,88 zł, które
zostały przekazane do budżetu Powiatu),
- 146 489,00 zł – na finansowanie świadczeń dla dzieci z terenu Powiatu Brzozowskiego umieszczonych
w rodzinach zastępczych w innych powiatach (z czego gminy, właściwe ze względu na miejsce
zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej poniosły wydatki
w wys. 9 680,36 zł, które zostały przekazane do budżetu Powiatu),
- 250 523,00 zł – na finansowanie świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Brzozowskiego, a pochodzących z innych powiatów,
- 68 180,78 zł – na proces usamodzielnienia wychowanków,
- 278 733,42 zł – na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzozowie (z czego Powiat
Brzozowski wydatkował kwotę: 204 354,13 zł, inne powiaty poniosły wydatki w wys. 74 379,29 zł;
ponadto gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej poniosła wydatki w wys. 26 059,44 zł, które zostały przekazane do
budżetu Powiatu),
- 405 700,65 zł – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Brzozowskiego
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (z czego
gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy
w pieczy zastępczej poniosły wydatki w wys. 38 995,88 zł, które zostały przekazane do budżetu
Powiatu).
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5. polityki prorodzinnej
W ramach szeroko rozumianej polityki prorodzinnej Powiat Brzozowski prowadził w 2018 r.
działania wynikające z realizacji:
1) „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2016-2020”, przyjętego przez Radę Powiatu Brzozowskiego uchwałą
nr XIV/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.:
a) w Punkcie Interwencji Kryzysowej - funkcjonującym w strukturach Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Brzozowie - udzielono łącznie 27 konsultacji, z których skorzystało 5 osób.
Pomoc merytoryczną świadczyło dwoje specjalistów – psycholog i pracownik socjalny, pełniący
dyżury 2 – godzinne raz w tygodniu;
b) w mieszkaniu interwencyjnym – zlokalizowanym przy Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie –
udzielono schronienia matce z dwójką dzieci, w okresie od 12 grudnia 2017 do 11 marca 2018 r.
Wsparciem w tym okresie objęto zarówno matkę jak i niepełnoletnie dzieci, z którymi pracował
głównie psycholog. Rodzina w trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym skorzystała z 15
konsultacji.
Na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej łącznie z prowadzeniem
mieszkania chronionego Powiat Brzozowski wydatkował w 2018 r. 86 416,14 zł.
2) „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata
2018-2019”, uchwalonego przez Radę Powiatu Brzozowskiego uchwałą nr XXXIX/25/18 z dnia
12 kwietnia 2018 r.
Program był realizowany przy współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Brzozowie
a w jego ramach przeprowadzono 16 warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Łącznie,
uczestnikami wszystkich działań wynikających z realizacji programu w 2018 r. były 503 osoby.
3) „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na 2018 r.”, przyjętego przez Radę Powiatu Brzozowskiego uchwałą nr XXXVIII/210/18
z dnia 9 marca 2018 r.
Pomimo ogłoszenia naboru uczestników, w 2018 r. niemożliwe było przeprowadzenie działań,
z powodu całkowitego braku zainteresowania potencjalnych uczestników programu.

6. wspierania osób niepełnosprawnych
2018 był kolejnym rokiem realizacji w Powiecie Brzozowskim „Powiatowego programu działań
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej
i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020”, uchwalonego
przez Radę Powiatu Brzozowskiego w dniu 21 lipca 2015 r. uchwałą nr X/52/2015.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane są ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- otrzymanych przez Powiat według tzw. algorytmu,
- pozyskanych na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach celowanych programów, do
których Powiat przystępuje
oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Brzozowskiego.
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W 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi
Brzozowskiemu kwotę 2 037 520,00 zł, która została w całości przeznaczona na sfinansowanie
następujących zadań:
1) dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu:
a) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, którego organem założycielskim jest Gmina Brzozów.
W terapii prowadzonej przez jednostkę uczestniczyło 48 osób niepełnosprawnych. Warsztat
finansowany jest w 90 % ze środków PFRON - 796 608,00 zł i w 10 % ze środków własnych Powiatu
Brzozowskiego – 88 512,000 zł.
b) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie. W terapii uczestniczyło 45 osób
niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu została sfinansowana w 90 % - kwotą 746 820,00 zł
pochodzącą ze środków PFRON i w 10 % - kwotą 82 980,00 zł pochodzącą ze środków budżetu
Powiatu.
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych; z tej formy rehabilitacji zdrowotnej skorzystało 111 osób na łączną kwotę
126 728,00 zł.
3). dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze. W ramach tego zadania dofinansowano osobom niepełnosprawnym zakup łóżek
rehabilitacyjnych, rowerków rehabilitacyjnych, orbitreków, obuwia ortopedycznego, aparatów
słuchowych, pieluchomajtek, ortez, wózków inwalidzkich, protez kończyn, cewników, aparatów do
leczenia bezdechów sennych, materacy i poduszek przeciwodleżynowych. Z dofinansowania
skorzystało 383 osoby niepełnosprawne na łączną kwotę 261 446,00 zł.
4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Realizacja
tego zadania pozwoliła dofinansować osobom niepełnosprawnym przystosowanie łazienek, zakup
oporęczowania, likwidację progów, wykonanie podjazdu i chodnika dla osoby na wózku
inwalidzkim, zakup pralek „obrajlowanych” dla osób niewidomych oraz zakup pralek dla kobiet po
mastektomii, zakup kuchni elektrycznej, podnośnika transportowego oraz wymianę pieca
centralnego ogrzewania. Dofinansowanie otrzymało 28 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę
87 774,00 zł.
5) dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania
dofinansowaniem do uczestnictwa w wycieczkach objęto 107 osób niepełnosprawnych na łączną
kwotę 17 873,76 zł.
Formą wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym była niewątpliwie realizacja
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Pomoc w ramach tego programu uzyskało
30 mieszkańców Powiatu na łączną wartość 80 045,00 zł. Dofinansowaniem objęto: pomoc przy
zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
nabytego – w ramach programu - sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole
policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.
Kolejnym, z realizowanych w 2018 r. przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych było
uczestnictwo Powiatu Brzozowskiego w „Programie wyrównywania różnic między regionami”.
W ramach jego realizacji dofinansowanie otrzymały:
1) Gmina Nozdrzec - na zakup mikrobusu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny
w Izdebkach, w kwocie 80 000,00 zł.
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2) Gmina Dydnia - na zakup autobusu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii
i Lecha Kaczyńskich w Krzywem, na kwotę 124 646,95 zł.
3) Powiat Brzozowski - na likwidację barier architektonicznych (przystosowanie sanitariatów)
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, na kwotę 17 617,72 zł.
4) Powiat Brzozowski - na zakup mikrobusu dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie, na kwotę 80 000,00 zł.
Łączna kwota środków pozyskanych dzięki realizacji Programu w 2018 r. to 302 264,67 zł.
Funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie –
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności to kolejna instytucja realizująca zadania
na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Brzozowskiego.
Wydawanie orzeczeń o:
- niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
- wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności
do pracy
należy do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostkę samorządu
powiatowego.
W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie w 2018 r.
wchodziło 20 jego członków, w tym: przewodniczący, sekretarz, 2 pracowników administracyjnych oraz
specjaliści: lekarze-10 osób, psycholodzy- 4 osoby, doradca zawodowy- 1 osoba, pedagog- 1 osoba,
pracownicy socjalni- 2 osoby.
W trakcie roku do Zespołu wpłynęło 1165 wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności, 8 wniosków o wydanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz 265
wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności. W wyniku ich rozpatrzenia Zespół wydał:
- 1506 orzeczeń, z czego 1199 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 8 orzeczeń o wskazaniach do
ulg i uprawnień i 299 orzeczeń o niepełnosprawności,
- 177 legitymacji, z czego 147 legitymacje osobom po 16 roku życia - na podstawie ważnych orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności oraz 30 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia - na podstawie
ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- 175 kart parkingowych, z czego 174 osobom niepełnosprawnym i 1 kartę dla placówki.
Całkowity koszt funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie
w 2018 r. wyniósł 280 831 zł i został sfinansowany z dotacji budżetowej Wojewody Podkarpackiego
w kwocie 270 451 zł oraz ze środków własnych Powiatu Brzozowskiego w kwocie 10 380 zł.

7. transportu zbiorowego i dróg publicznych
Sieć drogową Powiatu Brzozowskiego stanowi 49 odcinków dróg powiatowych o łącznej
długości 242 km. Zarząd nad nimi - na mocy art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) sprawuje Zarząd Powiatu w Brzozowie.
Zgodnie z art. 20 powołanej wyżej ustawy, do zadań zarządcy drogi należy m.in.:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
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- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
Mając na względzie właściwą realizację wszystkich obowiązków ciążących na zarządcy drogi, Rada
Powiatu Brzozowskiego uchwałą nr V/09/99 z dnia 21 stycznia 1999r. powołała do życia powiatową
jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie.
W ramach sprawowania bieżącego zarządu nad siecią dróg powiatowych w 2018 r. Zarząd Dróg
Powiatowych wykonał:
1) prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg:
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką QPR 2000 w ciągu dróg powiatowych
w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni na łączną wartość 2 410,80 zł,
- częściowe wyrównanie nierówności klińcem sortowanym frakcji 4-31,50 wraz z uzupełnieniem
zaniżonych poboczy oraz wymianą podbudowy na przełomach powstałych po okresie zimowym
na łączną wartość 2 908,80 zł,
- remont całkowity mostów, wymiana pokładu górnego i dolnego wraz z belkami poprzecznymi na
drodze Blizne przez wieś, Nozdrzec-Łubno oraz wymiana częściowa zniszczonego pokładu górnego
na drodze Huta Poręby przez wieś tarcicą iglastą - 34,69 m3 na łączną wartość 35 189,09 zł.,
- remont promu „Drogowiec” KR-03-0115 na rzece San w miejscowości Krzemienna w związku
z odnową klasy; remont obejmował wymianę skorodowanego poszycia statku z piaskowaniem
i malowaniem wewnętrznych grodzi statku oraz wszystkich zewnętrznych elementów. Dodatkowo
zostały wyremontowane ruchome najazdy wraz z wymianą drewnianych podestów; do remontu
został wynajęty dźwig 40T - do ustawienia i opuszczenia promu, w celu przeprowadzenia prac
remontowych - całkowity koszt 30 095,00 zł,
- ustawienie barier rurowych z demontażu po wcześniejszym remoncie i odmalowaniu w ciągu dróg
powiatowych,
- przebudowa załamanego przepustu z kręgów betonowych na rurę typu „Pragma” fi 600 mm
12 mb. wraz z wykonaniem ścianek czołowych,
- remont pobocza z utwardzeniem i wykonaniem odwodnienia z prefabrykowanych korytek
betonowych w ciągu drogi Brzozów-Turze Pole 110 szt. – 1 050,38 zł,
- udrażnianie zamulonych rowów odwadniających w ciągu dróg powiatowych koparką z odwozem
urobku samochodem ciężarowym - 2 200 mb.,
- udrażnianie zamulonych rowów odwadniających wraz z odpływami w ciągu dróg powiatowych
ciągnikiem Lamborghini urządzeniem wielofunkcyjnym typu pogłębiarka – 24 km,
- wykonanie oczyszczenia i udrażniania oraz doszczelniania przepustów drogowych wraz
z wykonaniem remontu ścianek czołowych – 18 szt.,
- koszenie mechaniczne i ręczne traw na poboczach w obrębie urządzeń drogowych, znaków, barier,
przepustów w ciągu dróg powiatowych – trzykrotnie,
- wycinka drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg
- odkrzaczanie, przycinka odrostów, krzaków w pasie drogowym dla zwiększenia widoczności
i estetyki dróg powiatowych,
- wykonanie prac porządkowych w obrębie chodników i urządzeń odwadniających, korytek, kratek
ściekowych wraz ze studniami osadowymi, zbieranie piasku po okresie zimowym,
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- zakup, wymiana znaków drogowych oraz odmalowanie linii, przejść dla pieszych i tablic
informacyjnych - 3 593,35 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych w ciągu dróg powiatowych emulsją asfaltową w ilości – 30,38
T i grysami w ilości 134,56 T oraz masą na gorąco w ilości 99,44 T.
Całkowita wartość materiałów zużytych do wykonania wymienionych wyżej prac to 114 395,41 zł.
2) prace remontowe - wykonane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych przez firmy zewnętrzne:
- wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2056R w miejscowości Zmiennica – 12 587,82 zł,
- wykonanie remontu pobocza drogi Nr 2024R w miejscowości Golcowa – 24 107,05 zł,
- wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2055R w miejscowości Brzozów –
4 200,00 zł,
- wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2049R w miejscowości Grabówka – 125 260,74 zł.
3) prace związane z zimowym utrzymaniem dróg:
- zakup soli drogowej oraz piasku - 113 764,69 zł,
- usługi podwykonawców wyłonionych w drodze przetargu, związane z utrzymaniem przejezdności
dróg powiatowych - 89 048,95 zł.
W 2018 roku przebudowano również następujące odcinki dróg powiatowych:
- nr 2037R Brzozów-Jabłonka, ul. Kajtochowej na odcinku 850 mb. - wartość zadania 256 tys. zł,
- nr 1936R Barycz-Izdebki w m. Barycz na odcinku 640 mb. - wartość zadania 182 tys. zł,
- nr 2025R Domaradz Podhyb-Domaradz Zakarczma w m. Domaradz na odcinku 1320 mb. - wartość
zadania 376 tys. zł,
- nr 2048R Niebocko przez wieś w m. Niebocko na odcinku 380 mb. – wartość zadania 100 tys. zł,
- nr 2040R Dynów-Jabłonica Ruska w m. Wołodź i Jabłonica Ruska na odcinku 2460 mb. – wartość
zadania 1 mln 180 tys. zł, w tym 800 000 zł stanowiły środki zewnętrzne,
- nr 2049R Niebocko-Grabówka w m. Grabówka na odcinku 260 mb. – wartość zadania 100 tys. zł,
- nr 1962R Krosno-Jasienica Rosielna w m. Wola Jasienicka na odcinku 1920 mb. – wartość zadania
980 tys. zł, w tym 410 000 zł stanowiły środki zewnętrzne,
- nr 2034R Blizne przez wieś w m. Blizne na odcinku 830 mb. – wartość zadania 330 tys. zł, w tym
240 0000 zł stanowiły środki zewnętrzne.
Łącznie, przebudowano 8 660 mb. dróg powiatowych na ogólną wartość 3 mln 520 tys. zł,
w tym 1 mln 830 tys. ze środków własnych Powiatu Brzozowskiego.
W ramach współpracy z gminami Powiatu Brzozowskiego, w 2018 r. w ciągach dróg powiatowych
zostały wybudowane następujące odcinki chodników dla pieszych:
- w ciągu drogi nr 2056R Jabłonica Polska-Jasionów w m. Zmiennica – 150 mb., wartość zadania - 150
tys. zł, w tym 75 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w m. Brzozów, ul. Bema – 100 mb., wartość
zadania 44 tys. zł, w tym 22 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2054R Brzozów-Turze Pole w m. Turze Pole – 48 mb., wartość zadania 80 tys. zł,
w tym 40 tys. zł. środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2053R Humniska-Górki w m. Górki – 142 mb., wartość zadania 170 tys. z, w tym
85 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2036R Brzozów-Wara w m. Przysietnica – 144 mb., wartość zadania 170 tys. zł, w tym
85 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2024R Domaradz-Przysietnica w m. Golcowa – 423 mb., wartość zadania 410 tys. zł,
w tym 205 tys. zł środki własne Powiatu,
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- w ciągu drogi nr 2024R Domaradz-Przysietnica w m. Domaradz – 380 mb, wartość zadania 300 tys. zł,
w tym 150 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2020R Barycz-Niebylec w m. Barycz – 158 mb., wartość zadania 170 tys. zł, w tym
85 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 1972R Iskrzynia-Trześniów w m. Haczów – 181 mb., wartość zadania 190 tys. zł,
w tym 95 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 1972R Iskrzynia-Trześniów w m. Trześniów – 178 mb., wartość zadania 230 tys. zł,
w tym 115 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2057R Jabłonica Polska-Haczów w m. Jabłonica Polska – 176 mb., wartość zadania
180 tys. zł, w tym 90 tys. zł środki własne Powiatu,
-w ciągu drogi nr 2058R Jasionów przez wieś w m. Jasionów – 147 mb., wartość zadania 150 tys. zł,
w tym 75 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2006R Haczów - Besko w m. Haczów – 149 mb., wartość zadania 210 tys. zł, w tym
105 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 2060R Wzdów-Besko w m. Wzdów – 152 mb., wartość zadania 180 tys. zł, w tym
90 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 1962R Krosno-Jasienica Rosielna w m. Jasienica Rosielna – 189 mb., wartość zadania
190 tys. zł, w tym 95 tys. zł środki własne Powiatu,
- w ciągu drogi nr 20302R Brzezianka-Stara Wieś w m. Orzechówka – 158 mb., wartość zadania 160 tys.
zł, w tym 80 tys. zł środki własne,
- w ciągu drogi nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w m. Blizne – 384 mb., wartość zadania 480 tys.
zł, w tym 240 tys. zł środki własne Powiatu.
Łącznie, wybudowano 3 214 mb. chodników w ciągu dróg powiatowych na ogólna wartość 3 mln 480
tys. zł w tym 1 mln 740 tys. stanowiły środki własne Powiatu Brzozowskiego.
Ponadto, w 2018 r. zostało opracowane 9 kompletów dokumentacji projektowych na budowę
kolejnych odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych, na wartość 86 tys. zł oraz 3 komplety
dokumentacji geologiczno – inżynierskich na zabezpieczenie usuwisk na wartość 150 tys. zł, w tym
środki z budżetu Powiatu - 45 tys. zł.
Także opracowano i złożono w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 3 wnioski
o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz przeprowadzono przeglądy gwarancyjne
48 odcinków dróg powiatowych.
W ramach sprawowanego nadzoru nad organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych
w 2018 r. zatwierdzonych zostało 7 projektów stałej organizacji ruchu, w tym 1 projekt na drodze
powiatowej oraz 6 projektów na drogach gminnych - zgodnie z przedłożonymi wnioskami i opiniami.
Zatwierdzono również 65 projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, w tym 57 projektów na
drogach powiatowych oraz 8 projektów na drogach gminnych.
Realizując zadania związane z funkcjonowaniem transportu drogowego na terenie Powiatu
w 2018 r.:
- wydano 3 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z zakresie przewozu rzeczy
oraz 3 wypisy z w/w zezwoleń,
- w związku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorców dodatkowych pojazdów - wydano 8 dodatkowych
wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 15 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie przewozu rzeczy oraz
19 wypisów z w/w zaświadczeń,
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- w związku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorców dodatkowych pojazdów, zmieniono 4 zaświadczenia
na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie przewozu rzeczy oraz wydano 17 wypisów
z w/w zaświadczeń,
- wydano 1 licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy,
- wydano 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
samochodem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą oraz 1 wypis z w/w licencji,
- wydano 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym
osób oraz 8 wypisów z w/w zezwoleń,
- w związku ze zmianą rozkładów jazdy, zmieniono 8 zezwoleń na wykonywanie regularnych
przewozów w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydano 32 wypisy z w/w zezwoleń,
- wydano 1 zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III.
Sprawując nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli
pojazdów merytoryczni urzędnicy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego
w Brzozowie przeprowadzili w 2018 r. 4 kompleksowe kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców oraz
14 kontroli na stacjach kontroli pojazdów – realizując ustawowy obowiązek przeprowadzenia kontroli
co najmniej raz w roku.
Działając na wniosek przedsiębiorcy, wykreślono 1 wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących
ośrodki szkolenia kierowców, jednocześnie wpisano 5 przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów.
Wydano również 5 decyzji o nadaniu uprawnień instruktora nauki jazdy ale także dokonano
wykreślenia z ewidencji 5 instruktorów, z powodu braku aktualnych badań lekarskich, braku
zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego.
Wydano również 6 uprawnień dla diagnostów - do wykonywania badań technicznych pojazdów.
Wykonując ustawowe uprawnienia określone w art. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) urzędnicy Referatu Praw Jazdy
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie w 2018 r.:
1) wydali 1948 decyzji o wydaniu krajowych praw jazdy,
2) wydali 118 wtórników praw jazdy, z powodu:
- zagubienie lub kradzież dokumentu – 102,
- zniszczenie dokumentu – 16,
3) dokonali wymiany praw jazdy, ze względu na:
- wymianę zagranicznego prawa jazdy na jego polski odpowiednik – 20,
- dokonanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej – 1491,
- wymianę kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii AM – 2,
- zmianę danych zawartych w dokumencie – 279,
4) wydali 17 decyzji o wydaniu międzynarodowego prawa jazdy,
5) wydali 54 decyzje o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem
przewożącym wartości pieniężne,
6) wydali 97 decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie,
7) wydali 101 decyzji o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne,
8) wydali 3 decyzje o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
9) wydali 90 decyzji o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny,
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10) wydali 205 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
11) zwrócili 147 praw jazdy, po upływie okresu ich zatrzymania,
12) wydali 120 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
11) wydali 24 decyzje o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,
12) wykonali 111 środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzekanych przez sądy
wobec osób nie posiadających uprawnień do kierowania pojazdami,
13) wydali 2 zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,
14) przyjęli 81 akt kierowców z innych urzędów – ze względu na właściwość miejscową i przekazali
156 akt kierowców do innych urzędów.
Realizując ustawowe uprawnienia określone w art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) urzędnicy Referatu Rejestracji Pojazdów
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie w 2018 r.:
1) zarejestrowali 7158 pojazdów,
2) wyrejestrowali 1038 pojazdów,
3) wydali 9004 dowody rejestracyjne oraz 2722 karty pojazdu,
4) wymienili 1652 dowodów rejestracyjnych, z powodu: zmiany danych, utraty ważności badań
technicznych, itp.,
5) dokonali 568 wpisów w zakresie adnotacji urzędowych,
6) czasowo wycofali z ruchu 30 pojazdów,
7) wydali 191 wtórników dowodów rejestracyjnych, z powodu zagubienie bądź zniszczenie dokumentu,
8) wydali 20 „trzecich” tablic rejestracyjnych - na przyczepy rowerowe,
9) przyjęli 3797 zgłoszeń sprzedaży pojazdu,
10) wydali 64 zaświadczenia - na wniosek strony,
11) wydali 36 decyzji na wykonanie wtórnika tabliczki znamionowej – z powodu utraty oryginalnej,
bądź zniszczenia,
12) wydali 407 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
13) wyrejestrowali z urzędu 196 pojazdów.
W ciągu całego roku w Referacie Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg
Starostwa Powiatowego w Brzozowie załatwiono 26 885 spraw.

8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
W 2018 r. Powiat Brzozowski udzielił dotacji z własnych środków budżetowych na prace
remontowe i konserwatorskie przy obiektach wpisanych na listę zabytków w łącznej wysokości 100 000
zł. Dotacją zostało objętych 10 wnioskodawców po 10 000 zł każdy i były to parafie w: Brzozowie,
Jasienicy Rosielnej, Końskiem, Humniskach – „Duża strona”, Golcowej, Domaradzu, Jabłonce, Dydni –
3 obiekty, Obarzymie i Krzemiennej.
W styczniu 2018 r. Zarząd Powiatu uchwalił „Regulamin dofinansowania imprez
i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki
w roku 2018.” Uprawnionymi do złożenia wniosku podmiotami były organizacje pozarządowe mające
w swoich celach działania z zakresu kultury.
Na realizację zadań z zakresu kultury została zabezpieczona w budżecie Powiatu kwota 35 000 zł.
Wnioski o dofinansowanie i wparcie organizacyjne imprez lub przedsięwzięć składano w II turach:
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na pierwsze i drugie półrocze 2018 roku. Oceny ofert wraz z rekomendacją do udzielenia wsparcia
dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Brzozowie. Ostatecznego wyboru
i ustalenia wysokości przyznanego wsparcia dokonał Zarząd Powiatu, który przyznał dofinansowanie
dla 16 imprez i przedsięwzięć w łącznej wysokości ponad 24 tys. zł. Łącznie w imprezach
i przedsięwzięciach wzięło udział kilka tysięcy osób.
Pracownicy Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa
Powiatowego w Brzozowie aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z odsłonięciem Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego, będąc również członkami Komitetu Honorowego budowy tego
pomnika.
Nierozłączną częścią przedsięwzięcia upamiętniającego historyczną postać Marszałka Józefa
Piłsudskiego była publikacja książki „Mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego u progu niepodległości”,
której autorami są lokalni historycy i regionaliści, w tym pracownik Starostwa Powiatowego
w Brzozowie. Książka wydana została we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Brzozowska” w nakładzie 2300 egzemplarzy i stanowiła powiatowy wkład w upamiętnienie
100 rocznicy odzyskania niepodległości.

9. kultury fizycznej i turystyki
Od roku 2010 Starostwo Powiatowe w Brzozowie przejęło od Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego - jako zadania własne - organizację i koordynowanie zadań w zakresie kultury fizycznej,
a w szczególności sportu szkolnego. W związku z tym od wielu lat realizowany jest „Kalendarz
Powiatowych Szkolnych Imprez Sportowych dla dzieci i młodzieży”, który w ramach trzech kategorii
wiekowych: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady obejmuje organizację kilkudziesięciu
imprez w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, siatkówce,
unihokeju, szachach, tenisie stołowym, pływaniu czy badmintonie.
W roku 2018 Starostwo Powiatowe w Brzozowie przeprowadziło w ramach wspomnianego wyżej
kalendarza ponad 60 imprez powiatowych oraz 14 ponadpowiatowych - zleconych przez Podkarpacki
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.
Z zawodów zleconych najważniejsze to finały wojewódzkie:
- Licealiady - w piłce siatkowej chłopców, z udziałem drużyny Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie,
- Igrzysk Dzieci w szachach drużynowych, z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.
Łącznie, we wszystkich imprezach odnotowano blisko 4,5 tysięcy osobostartów. Uczestnikami byli
uczniowie prawie wszystkich szkół z terenu Powiatu Brzozowskiego oraz kilkudziesięciu spoza Powiatu.
Oprócz organizacji i finansowania imprez sportowych na szczeblu Powiatu - dyplomy, medale, puchary,
obsługa sędziowska – z budżetu Powiatu Brzozowskiego dofinansowano udziały reprezentacji
w finałach wojewódzkich zawodów lekkoatletycznych, w biegach przełajowych oraz szachach
indywidualnych. Współfinansowane były również udziały uczniów szkół prowadzonych przez Powiat
Brzozowski w finałach ogólnopolskich.
Organizacja cyklu zawodów - nagrody, obsługa sędziowska, napoje - to koszt 4 200 zł, dofinansowanie
do udziału w imprezach rangi wojewódzkiej lub ogólnopolskiej zamknęło się kwotą 1 500 zł zaś
dofinansowanie do programu Szkolny Klub Sportowy wyniosło 600 zł.
Na bieżąco prowadzona była strona internetowa, gdzie zamieszczano komunikaty końcowe
z zawodów, artykuły i zdjęcia oraz inne, niezbędne informacje. Z przeprowadzonych zawodów
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zamieszczane były również sprawozdania w Brzozowskiej Gazecie Powiatowej oraz innych lokalnych
mediach.
We wrześniu 2018 r., wzorem lat poprzednich w Starostwie Powiatowym w Brzozowie odbyło się
podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2017/2018. Uhonorowano
najlepsze szkoły z terenu Powiatu, wyróżniono uczniów i nauczycieli, którzy w ramach sportu szkolnego
osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie wojewódzkiej czy ogólnopolskiej. Koszt organizacji
podsumowania to kwota 12 tys. zł.
Oprócz sportu szkolnego Starostwo Powiatowe w Brzozowie koordynuje i współfinansuje
zadania w zakresie kultury fizycznej dla osób dorosłych, współpracując z organizacjami pozarządowymi
z terenu Powiatu. W styczniu 2018 r. Zarząd Powiatu uchwalił „Regulamin dofinansowania imprez
i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki
w roku 2018”. W budżecie Powiatu na te cele została zabezpieczona kwota 27 tys. zł. Pozwoliło to na
udzielenie dofinansowania 22 imprezom, w tym 5 o charakterze rajdów turystycznych.
Wnioskodawcami byli m.in.: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie, kluby sportowe oraz inne
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. We wszystkich tych imprezach i przedsięwzięciach
wzięło udział kilka tysięcy osób.
Niezależnie od powyższego, Starostwo Powiatowe w Brzozowie wspierało organizacyjnie
wiele przedsięwzięć sportowych. Na prośby stowarzyszeń, klubów sportowych oraz osób prywatnych
udzielono wsparcia rzeczowego, którego wymierny koszt wyniósł 15 500 zł. Były to m.in. koszty udziału
sportowców w zawodach rangi europejskiej czy światowej, koszty związane z zakupem wyposażenia
do nowych obiektów sportowych.
W 2018 r. Starostwo Powiatowe w Brzozowie było - po raz kolejny - głównym organizatorem Plebiscytu
na najpopularniejszego sportowca Powiatu Brzozowskiego. Plebiscyt, który organizowany był już po
raz 18 stał się znakomitą wizytówką Powiatu. Uroczysta gala podczas której nagrodzono m.in.
najpopularniejszych i najlepszych sportowców naszego Powiatu odbyła się tradycyjnie w marcu,
a gościem honorowym był Lucjan Trela – znakomity bokser - reprezentant Polski. Łącznie, organizacja
plebiscytowej gali to koszt ok. 9 000 zł.
Powiat Brzozowski prowadzi od wielu lat regularną współpracę z lokalnymi klubami
sportowymi. Na bieżąco prowadzona jest ich ewidencja. Oprócz tego, w zakresie organizacji szeroko
rozumianego sportu współpraca realizowana jest również z urzędami gmin, dyrektorami szkół
funkcjonujących na terenie Powiatu, Szkolnym Związkiem Sportowym, Zrzeszeniem Ludowych
Zespołów Sportowych oraz mediami.

10. geodezji, kartografii i katastru
Zadania i kompetencje starosty w tej dziedzinie określone zostały w art. 7d ustawy z dnia 17 maja
1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
Zgodnie z jego brzmieniem, do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
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c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w ustawowo określonych
skalach,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map
i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane są przez komórki organizacyjne Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Brzozowie:
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego w 2018 r. przyjęto,
zarejestrowano i wydano materiały geodezyjno-kartograficzne dla 1 531 zgłoszonych prac
geodezyjnych i kartograficznych. Środki finansowe uzyskane za te usługi to kwota 90 612 zł.
W trakcie całego roku dokonano również sprzedaży wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego
oraz materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na łączną liczbę 5 485 spraw.
Osiągnięte z tego tytułu przychody Powiatu to kwota 335 929 zł.
2) w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniono i wydano protokoły
uzgodnień dla 86 projektów budowlanych. Uzyskane z tego tytułu przychody własne Powiatu
to kwota w wysokości 16 258 zł.
3) w ramach prowadzonej przez Powiat ewidencji gruntów i budynków ujawniono w bazie
informatycznej - prowadzonej w systemie TurboEWID - 6 749 zmian przedmiotowych
i podmiotowych. Wprowadzenia do ewidencji dokonano na podstawie wpływających do Starostwa
Powiatowego w Brzozowie odpowiednich dokumentów urzędowych: aktów notarialnych,
prawomocnych decyzji administracyjnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów
normatywnych, opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Łączne przychody za usługi geodezyjne i kartograficzne świadczone przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2018 r. zamknęły się kwotą 442 799 zł.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów
i budynków w 2018 r. wydanych zostało 172 decyzje. Wydano również 212 decyzji o zmianach
w zakresie użytków rolnych, w tym:
- 151 decyzji dotyczących aktualizacji w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nieruchomości,
- 30 decyzji dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów - na podstawie dokumentacji opracowanej
przez klasyfikatora,
- 31 decyzji dotyczących przeklasyfikowania na las użytków rolnych - w ramach programu „Zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.
Realizując zadania starosty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Brzozowie prowadził kompleksowe prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także renowacją osnowy geodezyjnej.
W celu pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie tych prac, Powiat Brzozowski przystąpił do
realizacji projektu pod nazwą „Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
realizowanego w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wartość tego projektu dla Powiatu Brzozowskiego wynosi 6,2 mln
zł. Jego realizacja będzie finansowana ze środków wspólnotowych - pozyskanych w ramach RPO - na
poziomie dofinansowania wynoszącym 85 % kosztów kwalifikowalnych oraz ze środków własnych
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Powiatu Brzozowskiego uzupełnionych dotacją z budżetu Wojewody w wysokości 15% kosztów
kwalifikowalnych.
Niezależnie od powyższego, w 2018 roku zlecono opracowanie projektu i wykonanie modernizacji
szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Brzozowskiego za kwotę 291 818,00 zł. Prace te
zostały sfinansowane w całości z dotacji budżetowej Wojewody Podkarpackiego.

11. gospodarki nieruchomościami
Na mocy art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.) starosta - wykonując zadania z zakresu administracji rządowej –
gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
1) ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
2) zapewnia wycenę tych nieruchomości,
3) sporządza plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz
przedkłada je wojewodzie – celem akceptacji,
4) zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5) wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz
prowadzi windykację tych należności,
6) współpracuje z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują
nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
7) zbywa lub nabywa, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu,
8) wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, na warunkach
określonych ustawowo,
9) podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności
lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości,
o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku,
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
10) składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis
w księdze wieczystej.
Realizacja wymienione wyżej zadań prowadzona była przez pracowników Referatu Gospodarki
Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Brzozowie. Działając z upoważnienia Starosty Brzozowskiego w 2018 r.:
1) zlecono wycenę 14 nieruchomości (16 działek) - w związku z aktualizacją wysokości należnych opłat
z tytułu sprawowania prawa trwałego zarządu i wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa
dla 7 podmiotów władających tymi gruntami. Wysokość należnych opłat z tytułu sprawowania prawa
trwałego zarządu i wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa jest uzależniona od wartości
nieruchomości, która jest ustalana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Koszt tej
aktualizacji wyniósł 4 620 zł i w całości został pokryty z dotacji Wojewody Podkarpackiego. Z tytułu
opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pozyskano środki w kwocie
182 996 zł. 75% tej kwoty tj. 137 247 zł zostało przekazane do budżetu Wojewody Podkarpackiego,
a pozostałe 25% - w wysokości 45 749 zł zasiliło fundusz gospodarki nieruchomościami Powiatu
Brzozowskiego.
2) wydzierżawiano 7 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a 10 tego rodzaju
nieruchomości wynajmowano. Z tytułu dzierżawy uzyskano dochody w wysokości 1 545 zł, a z tytułu
najmu w wysokości 8 510 zł. Powiat Brzozowski pozyskał 25 % tych dochodów, co stanowiło kwotę
2 513 zł,
3) za zgodą Wojewody Podkarpackiego:
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, sprzedano niezabudowaną działkę
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Skarbu Państwa położoną w Górkach za kwotę 2 530 zł,
- przekazano, w formie darowizny Gminie Brzozów 3 niezabudowane działki położone w Brzozowie,
które znajdowały się w ciągu dróg gminnych,
4) na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego przejęto 3 działki położone w Trześniowie, które
zostały oddane w użytkowanie wieczyste podmiotowi fizycznemu,
5) złożono 3 wnioski do Wojewody Podkarpackiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności
nieruchomości. Wojewoda potwierdził przejście na własność Powiatu Brzozowskiego 4 działek,
a 1 działka przeszła na własność Gminy Brzozów.
W zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Brzozowskiego przejęto w formie darowizny – 2 nieruchomości:
- stanowiącą własność Gminy Domaradz, która weszła w skład drogi powiatowej,
- działki położonej w Górkach, przeznaczonej pod budowę chodnika dla pieszych.
Starosta Brzozowski, prowadząc gospodarkę nieruchomościami Powiatu Brzozowskiego
nalicza i egzekwuje opłaty z tytułu sprawowania prawa trwałego zarządu. W 2018 r. z tego tytułu
pozyskano środki w kwocie 5 229 zł.
Na wniosek stron prowadzono 7 spraw dotyczących sprzedaży lub darowizny działek Skarbu Państwa
oraz 2 sprawy tego typu dotyczące działek Powiatu Brzozowskiego.
Ponadto, po przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych wydano 2 decyzje dotyczące
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – dla trzech działek położonych w Brzozowie oraz dla jednej
działki położonej w Rzeszowie.
W ramach regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa do Sądu Rejonowego
w Brzozowie złożono wnioski o wpis do księgi wieczystej dla 26 działek z terenu Powiatu Brzozowskiego
oraz złożono 2 wnioski o zasiedzenie nieruchomości. Z tytułu opłat sądowych na zasiedzenie
nieruchomości w 2018 roku wydano 2 741 zł.
W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydano łącznie 115 decyzji
dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej naliczono kwotę 301 035 zł, która zasiliła fundusz ochrony gruntów rolnych, którego
dysponentem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.
W 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Brzozowie wpłynęło 8 wniosków o ograniczenie
sposobu użytkowania nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego. W pięciu
przypadkach wydano decyzje administracyjne o ograniczeniu sposobu użytkowania.

12. administracji architektoniczno – budowlanej
Na mocy art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z późn. zm.) zadania administracji architektoniczno – budowlanej wykonuje starosta.
Działając z upoważnienia Starosty Brzozowskiego, pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzozowie w 2018 r. wydali:
1) 510 decyzji – pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmianę
sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
2) 27 decyzji – pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
3) 93 zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania obiektów
i robót budowlanych, rozbiórek obiektów budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów
budowlanych,
4) 6 zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych.
Ponadto:
1) przyjęto 540 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki,
obiektów budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
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w tym 18 zgłoszeń z projektem budowlanym,
2) wydano 13 opinii dotyczących ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
W ciągu całego roku załatwiono także 154 inne sprawy wynikające ze współdziałania z organami
administracji rządowej i samorządowej oraz służbami nadzoru architektoniczno – budowlanego.

13. gospodarki wodnej
Zadania samorządu powiatowego w zakresie gospodarki wodnej uległy drastycznemu
ograniczeniu, w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268).
W ramach realizacji zadań powiatu określonych w aktualnie obowiązujących przepisach sprawowano
nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej w Haczowie.
Rozpatrzono również 1 sprawę dotyczącą stwierdzenia – w drodze decyzji administracyjnej - przejścia
gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobów Skarbu Państwa i 1 sprawę
dotyczącą wygaszenia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych
nieruchomości.

14. ochrony środowiska i przyrody
W ramach realizacji ustawowych zadań należących do zakresu działania starosty, określonych
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
w 2018 r. przyjęto:
- 4 zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
- 18 zmian i aktualizacji zgłoszeń instalacji z lat ubiegłych, które nie wymagają pozwolenia.
W 2018 r. do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 30 066 zł z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i kar. Opłaty pochodzą od zakładów i instytucji korzystających ze środowiska, mających
siedzibę na terenie Powiatu Brzozowskiego, natomiast kary wymierzane są przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - z tytułu nie przestrzegania dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń. Na mocy art. 402 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy wpływy z tytułu opłat i kar stanowią
w 10 % dochód budżetu powiatu, a w myśl ust. 5 tego samego przepisu ustawy – wpływy z tytułu opłat
za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nakładanych przez starostę stanowią w całości dochód
budżetu powiatu.
Wydatki Powiatu Brzozowskiego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2018 r. wyniosły 56 863,80 zł., w tym 26 797,80 zł ze środków własnych. Sfinansowano nimi m.in.:
- badania monitoringowe gleb pod kątem zakwaszenia i zasobności w podstawowe makroskładniki fosfor, potas i magnez, wykonane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie,
- pomiar hałasu emitowanego do środowiska z tartaku w m. Przysietnica,
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu właścicielom prywatnym w miejscowości
Golcowa, Barycz i Domaradz.
W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) udostępniono 1 informację z zakresu ochrony
środowiska.
W ramach realizacji zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) udzielono 32 zezwolenia na usunięcie drzew lub
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krzewów na gruntach stanowiących mienie gminne oraz przeprowadzono oględziny zgłoszonych drzew
stanowiących złom lub wywrot.
Ponadto, wydano 4 zaświadczenia o wpisie do rejestru żywych zwierząt i roślin, należących do
gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
Zarejestrowane zostały ptaki: świergotka seledynowa - 12 szt. oraz modrolotka czerwonoczelna - 2 szt.,
Dokonano także wyrejestrowania - na podstawie dokonanego zgłoszenia - gadów: boa dusiciela - 1 szt.,
pytona tygrysiego - 1 szt., pytona królewskiego - 1 szt.
W 2018 r. prowadzone były również działania z zakresu gospodarki odpadami - rozpatrzono 4
sprawy.

15. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
Zadania powiatu w tej dziedzinie zostały ustalone w ustawie dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). Na ich mocy Powiat Brzozowski - podobnie jak we wszystkich
wcześniejszych latach - sprawował nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa, w ramach którego:
1) wydano 30 decyzji ustalających zadania gospodarcze w lasach prywatnych,
2) przygotowano dokumentację dotyczącą wypłacania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 12 list do wypłaty,
3) dokonano kontroli zalesionych gruntów sporządzając na tę okoliczność 45 protokołów,
4) sporządzono 4 wnioski kwartalne do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
o środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów,
5) przeprowadzono sprawy związane z opracowaniem i zatwierdzeniem uproszczonych planów
urządzenia lasu (3 dokumentacje) dla lasów gmin: Dydnia i Jasienica Rosielna oraz lasów prywatnych
w gminie Domaradz,
6) przeprowadzono udatność upraw leśnych oraz sporządzono protokoły w terenie dla 56 działek
prywatnych właścicieli, w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę
żywotności lasów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120,
7) przeprowadzono procedurę uzgodnieniową w wyniku której zawarto porozumienia pomiędzy
Starostą Brzozowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Brzozów, Dynów, Kołaczyce w zakresie zlecenia
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
8) sporządzono sprawozdanie L-03 do Głównego Urzędu Statystycznego - na podstawie danych
zebranych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Nadleśnictw: Brzozów, Dynów
i Kołaczyce,
9) wydano 720 zaświadczeń - na podstawie przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.
Z tytułu zlecenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Powiat Brzozowski
wydatkował w 2018 r. własne środki finansowe w wysokości:
1) na rzecz Nadleśnictwa Brzozów - 96.723,13 zł, za sprawowanie nadzoru nad powierzchnią
4498,75 ha,
2) na rzecz Nadleśnictwa Dynów - 34.65,59 zł, za sprawowanie nadzoru nad powierzchnią 161,19 ha,
3) na rzecz Nadleśnictwa Kołaczyce - 25.444,39 zł, za sprawowanie nadzoru nad powierzchnią 1183,46
ha.
Wszystkie Nadleśnictwa zaakceptowały tę samą stawkę za 1 ha nadzorowanego lasu - 21,50 zł.
Na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów prywatnych gminy Domaradz
poniesiono wydatek w wysokości 19.258,83 zł.
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Dokonano również wypłacenia ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i wyłączenie z produkcji
dla 59 rolników w łącznej wysokości 147.020,97 zł.
W ramach realizacji działań powiatu dotyczących łowiectwa, określonych w ustawie z dnia 13
października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) dokonano naliczenia
czynszu dzierżawnego dla kół łowieckich: „Bażant”, „Ostoja”, „Szarak” i „Jeleń” obejmujących obszar
5 obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzozowskiego.
Dokonano również rozliczenia czynszu łowieckiego pomiędzy gminami a nadleśnictwami (8 instytucji).
Przeprowadzono także 1 procedurę dotyczącą ustanowienia zakazu wykonywania polowań na
gruntach osoby fizycznej.
W ramach realizacji obowiązków powiatu w zakresie rybactwa śródlądowego w 2018 r.:
- wydano 118 kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- zarejestrowano 8 sprzętów pływających, służących do połowu ryb oraz wyrejestrowano 1 tego typu
sprzęt,
- wydano 7 legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej na terenie Powiatu
Brzozowskiego.

16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
Formą dbałości o utrzymanie porządku publicznego jest prowadzenie - od 2016 r. - na terenie
Powiatu Brzozowskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadaniem z zakresu
administracji rządowej, zlecone do realizacji samorządom powiatowym.
Podobnie jak w poprzednich latach, w 2018 r. na terenie Powiatu funkcjonowały 3 punkty świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w:
- Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. 3 Maja 51,
- budynku Domu Strażaka w Nozdrzcu,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.
Pomocy prawnej w punktach w Brzozowie i w Nozdrzcu udzielali radcowie prawni i adwokaci,
natomiast pomoc prawna w punkcie zlokalizowanym w Jasienicy Rosielnej udzielana była przez
prawników zaangażowanych przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS w Łosicach – organizację
pozarządową wyłonioną w drodze konkursu, ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie –
zgodnie z wymogami ustawowymi.
W 2018 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 463 osoby (463 osoby w punktach
prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów oraz 117 osób w punkcie prowadzonym przez
organizację pozarządową).
Dotacja przyznana na realizację tego zadania pochodziła z budżetu państwa i wyniosła 187 812,00 zł,
Wszystkie informacje dotyczące lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Brzozowskim oraz zasad i kryteriów jej udzielania udostępnione były na stronie
internetowej i tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej i Brzozowskiej Gazecie Powiatowej a także na stronach internetowych urzędów gmin na
obszarze Powiatu.
W 2018 r. przeprowadzono 2 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas których
omawiano tematy związane m.in. z:
- analizą sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu,
- niwelowaniem zagrożeń mających związek z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas wakacji,
- bezpieczeństwem w ruchu drogowym na obszarze Powiatu,
- stanem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
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- przygotowaniem infrastruktury dróg powiatowych do sezonu zimowego 2018/2019,
- analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie w 2018r.,
- zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa ludności w okresie zimowym,
- koniecznością powołania przez Starostę Brzozowskiego lekarza do stwierdzania zgonu.
Podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiciele poszczególnych powiatowych
służb, inspekcji i straży przedstawili statystyki zdarzeń charakteryzujących prace ich jednostek (np.
wypadków drogowych, kontroli sanitarnych, interwencji straży pożarnej). Omawiali również
prowadzone przez jednostki działania prewencyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Powiatu Brzozowskiego.
Mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę świadomości dotyczącej warunków
życia mieszkańców Powiatu zamontowano czujniki mierzące parametry jakości powietrza w wybranych
punktach na terenie miasta i gminy Brzozów. Czujniki te pozwalają zmierzyć zanieczyszczenie
powietrza pyłami zawieszonymi PM 2,5 i PM 10.
W lipcu 2018 r. Wojewoda Podkarpacki zatwierdził kolejną aktualizację Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego. Dokonując aktualizacji planu wykorzystano System Informacji Przestrzennej
GIS do opracowania poszczególnych jego elementów, zwłaszcza charakterystyki zagrożeń, oceny ich
występowania oraz mapy zagrożeń, jak również zestawienia sił i środków planowanych do
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Zastosowano innowacyjne rozwiązanie w zakresie
opracowywania siatki bezpieczeństwa, którą sporządzono w wersji elektronicznej – jest to autorskie
rozwiązanie pracownika Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Ponadto dokonano aktualizacji:
- Planu ochrony zabytków Powiatu Brzozowskiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowej;
- Powiatowego planu dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Powiatu Brzozowskiego
w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
W powiatowym i gminnych magazynach obrony cywilnej przeprowadzono przeklasyfikowanie
i wybrakowanie sprzętu. Protokół przeklasyfikowania wraz z zestawieniem sprzętu proponowanego do
wybrakowania został zatwierdzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
W ramach prowadzonej wśród lokalnej społeczności w 2018 r. działalności szkoleniowej
i upowszechniającej problematykę obrony cywilnej, za pośrednictwem strony internetowej Starostwa
Powiatowego w Brzozowie publikowano informacje dotyczące rodzajów sygnałów alarmowych,
rodzajów zagrożeń i sposobów zachowania się w przypadku ich wystąpienia.
Podczas – odbytych w październiku - ćwiczeń obronnych, sprawdzając gotowość do realizacji zadań na
rzecz ochrony ludności cywilnej w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, przeprowadzono
dystrybucję preparatów ze stabilnym jodem. Uczestnikami ćwiczenia było około 200 uczniów szkół
podstawowych z terenu Powiatu, którym przekazano m. in. broszury „Bezpieczeństwo radiacyjne kraju
i dystrybucja preparatów ze stabilnym jodem” - informujące o zasadności prowadzenia tego rodzaju
akcji oraz broszurki pn. „Nowe narkotyki czy znasz prawdę o „dopalaczach”?” - ostrzegające przed
narkotykami.
Pracownicy Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie uczestniczyli w trzech wojewódzkich treningach
z zakresu prognozowania, wymiany informacji oraz ostrzegania ludności o skażeniach zgodnie
z Metodyką ATP – 45(D).
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17. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
W Powiecie Brzozowskim funkcjonuje system monitoringu i ostrzegania powodziowego.
System składa się 14 stacji pomiarowych, które w czasie rzeczywistym mierzą stan wody w rzekach i
przekazują informację do systemu. Wskazania systemu są ogólnie dostępne na stronie internetowej
Powiatu Brzozowskiego.
W prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie powiatowym magazynie
przeciwpowodziowym znajduje się 4 000 szt. worków na piasek, buty gumowe, łopaty piaskowe,
plandeki i inny sprzęt przydatny w akcji przeciwpowodziowej. który jest na bieżąco uzupełniany.
W 2018 r. zarówno w powiatowym jak i gminnych magazynach przeprowadzono przeklasyfikowanie
i wybrakowanie sprzętu. Protokół przeklasyfikowania wraz z zestawieniem sprzętu proponowanego do
wybrakowania został zatwierdzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

18. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
Zadania Powiatu Brzozowskiego w zakresie polityki rynku pracy, wynikające z zapisów ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265
z późn. zm.) realizowane są przez powiatową jednostkę organizacyjną - Powiatowy Urząd Pracy
w Brzozowie.
Działalność tej jednostki realizowana jest w dwóch płaszczyznach:
1) realizacji zadań związanych z rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłaty
świadczeń obligatoryjnych (zasiłki, dodatki aktywizacyjne), wydawania zaświadczeń i innych
dokumentów związanych z przebywaniem w rejestrach osób bezrobotnych,
2) aktywizacji osób bezrobotnych poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i kierowanie
do pracy - w ramach określonych ustawowo form aktywizacji.
W styczniu 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4.858 osób bezrobotnych.
W ciągu roku zarejestrowanych zostało 4.745 osób, a wyrejestrowano 5.103 osoby.
Na koniec 2018 r. zarejestrowanych było 4.415 osób bezrobotnych.
Stopa bezrobocia w styczniu 2018 r. wynosiła 16,9 %, a w grudniu 2018 r. 15,6 %.
W trakcie roku wydanych zostało 12.200 decyzji administracyjnych i 10.120 zaświadczeń.
Na wypłatę świadczeń obligatoryjnych, wydatków fakultatywnych i Krajowy Fundusz Szkoleniowy
w 2018 r. wydatkowano ze środków Funduszu Pracy kwotę: 9.473.709,60 zł., z tego:
1. Wydatki obligatoryjne, w tym:

8 804 686,22

- zasiłki dla bezrobotnych z tego:

7 952 588,87

80% - zasiłki obniżone

1 711 379,77

100% - zasiłki podstawowe

3 163 909,17

120% - zasiłki podwyższone

1 374 410,89

składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych

1 702 889,04

- dodatki aktywizacyjne

528 817,00
41

- świadczenia integracyjne

314 289,35

- KRUS

1 191,00

- prowizja za prowadzenie rachunku FP

7 800,00

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

100 000,00

3. Wydatki fakultatywne, w tym:

569 023,38

- informatyka

381 648,76

- szkolenie kadr i członków powiatowej rady rynku pracy

72 990,50

- dodatki
do
wynagrodzeń
służb zatrudnienia

51 636,67

pracowników

publicznych

- usługi, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, druki, opłaty sądowe

62 160,81

- promocja, rozpowszechnianie informacji o usługach organów
zatrudnienia

586,64

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie dokonał także opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie to - należące do kategorii zadań rządowych –
sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji Wojewody Podkarpackiego, w kwocie 2.472.007 zł.;
Realizując działania aktywizacyjne w stosunku do osób pozostających w rejestrach jednostki,
w 2018 r. zrealizowano łącznie 1173 oferty pracy, w tym: 472 niesubsydiowane i 701 subsydiowane.
Realizacja ich, wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
oferty
w ramach
/miesiąc

staż

refundacja
wyposażenia
doposażenia
stanowiska
pracy

refundacja
kosztów
wynagrodzenia
30 -

PP niesubsydiowane

prace
interwencyjne

roboty
publiczne

prace
społecznie
użyteczne

styczeń

49

16

0

0

6

0

0

luty

25

19

0

0

39

6

0

marzec

65

20

40

0

32

12

2

kwiecień

17

19

46

10

20

7

2

maj

77

14

28

1

20

5

0

czerwiec

63

18

0

0

48

10

0

lipiec

12

14

3

0

30

5

0

sierpień

48

12

0

0

17

10

0

wrzesień

23

17

0

0

41

14

0

październik

9

12

0

0

39

5

0

listopad

17

3

0

0

14

6

0

grudzień

67

11

0

0

8

0

0
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Razem

472

175

117

11

314

80

4

Skierowanie każdej osoby bezrobotnej zostało poprzedzone dokonaniem wyboru kandydatów,
zgodnie z kryteriami określonymi w ofercie przez pracodawcę, ustawę o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz określonym profilem pomocy. Ponadto, każda z osób kierowanych do
odbycia stażu została skierowana na badania lekarskie, celem określenia zdolności do wykonywania
pracy na oferowanym stanowisku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie, realizując zadania związane z promocją zatrudnienia
i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych pozyskuje środki finansowe nie tylko z funduszy krajowych
ale również ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łącznie w roku 2018 dysponował na ten cel środkami w wysokości 11.971.753,70 zł. Dzięki nim
zaktywizowane zostały 1.063 osoby, tj. około 1/4 zarejestrowanych w Urzędzie.
W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie był realizatorem czterech projektów, finansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Brzozowskim” – III edycja.
Uczestnikami projektu były wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane jako
bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu
formalnym i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.
W ramach projektu, w 2018 r. zaktywizowanych zostało 327 osób bezrobotnych.
Realizacja projektu obejmuje czas od 1.01.2017 r. do 30.04.2019 r. a jego wartość wynosi
3 629 719,00 zł.
2) „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Brzozowskim” –
IV edycja.
Uczestnikami projektu były wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne,
zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, z grup: 50+, długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych a także rolnicy i członkowie
ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
z rolnictwa - należący do wyżej wymienionych grup.
W ramach projektu, w 2018 r. zaktywizowanych zostało 153 osoby bezrobotne.
Realizacja projektu obejmuje okres od 16.01.2018 r. do 30.04.2019 r. a jego wartość wynosi
1 904 633,00 zł.
3) „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Brzozowskim” –
III edycja.
Projekt skierowany był do osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, zakwalifikowanych do I lub II
profilu pomocy z grup: 50+, długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
o niskich kwalifikacjach zawodowych a także rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący
indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa - należący do
wyżej wymienionych grup.
Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. W roku 2018 r. nie prowadzono
rekrutacji nowych uczestników. Projekt zakładał kontynuację działań rozpoczętych w roku 2017 r.
Z przyznanych na rok 2018 r. środków w wysokości 62 500 zł sfinansowano staże dla 10 osób i prace
interwencyjne dla 11 osób - rozpoczęte w roku poprzednim.
4) „Droga do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na brzozowskim rynku pracy”.
Projekt skierowany był do osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, do których zalicza się osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
zawodowych lub z niepełnosprawnością a także kobiety, których sytuacja jest trudniejsza od
mężczyzn – dłużej pozostają bez pracy i mają większe problemy ze znalezieniem nowego źródła
dochodu.
W roku 2018 r. projektem objęto 36 osób, z czego 12 osób zostało skierowanych na prace
interwencyjne a 24 osoby na staż.
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Projekt realizowany jest okresie od 01.08.2018 r. do 29.02.2020 r. a jego wartość wynosi
1 026 958,25 zł.
Efektywność zatrudnieniowa programów wyniosła 96,2 % a natomiast średni koszt ponownego
zatrudnienia - 9.093,90 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie - współpracując z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie w zakresie realizacji międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES –
dysponował w 2018 r. łącznie 698 ofertami pracy, w ramach których pracodawcy zagraniczni zgłosili
5.122 wakaty.
Realizując zadania z zakresu podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie dokonywali wpisu do rejestru
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dotyczyły one obywateli Republiki
Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.
Łącznie, wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. wpisano do rejestru 307 oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi.

19. ochrony praw konsumenta
W ramach zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Brzozowie w 2018 r. udzielił łącznie 263 porady i informacje
prawne. Zadanie to realizował poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy z konsumentami.
Udzielenie porad, w zależności od konkretnego przypadku, polegało na wskazaniu odpowiednich
przepisów prawa, broszur i ulotek, wskazaniu możliwości postępowania, pomocy w napisaniu pism,
wskazaniu właściwych instytucji.
Rzecznik udzielał także porad i informacji przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym w sprawach
niemających konsumenckiego charakteru- 23 porady. W sytuacji, gdy udzielone porady okazywały się
niewystarczające a konsumenci nie byli w stanie sami podjąć działań, Powiatowy Rzecznik
Konsumentów podejmował interwencję i występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów indywidualnych konsumentów. W swoich wystąpieniach wskazywał przedsiębiorcom
odpowiednie akty prawne, właściwy sposób załatwienia spornej sprawy, zwracał się o udzielenie
wyjaśnień, informacji lub ustosunkowanie się do uwag i opinii.
W 2018 r. Rzecznik występował do przedsiębiorców łącznie w 23 sprawach. Najwięcej interwencji
dotyczyło reklamacji butów. Pojedyncze sprawy związane były z reklamacją gwarancyjną blachy
dachowej, reklamacjami: mebli, telefonu komórkowego, zbiornika hydroforowego. 2 sprawy związane
były z wezwaniami do zapłaty, które konsumenci otrzymywali z firm windykacyjnych.
2 sprawy dotyczyły usług telekomunikacyjnych. 4 sprawy związane były z umowami zawartymi poza
lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.
Konsumenci skarżyli się na brak zwrotu pieniędzy za zapłacony towar, pomimo skutecznego
odstąpienia od umowy – 2 sprawy, obciążaniem ich dodatkowymi kosztami w związku ze
zmniejszeniem wartości zwróconego towaru – 1 sprawa, odmową prawa odstąpienia od umowy
uczestnictwa w programie medycznym z uwagi na wyłączenia zawarte w art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – 1 sprawa. 1 sprawa dotyczyła naruszenia przez sklep
przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz.
1830 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie
uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. poz. 2121 z późn. zm.). Cena uwidoczniona na towarze
różniła się od ceny zapłaconej przez konsumentkę.
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W 1 przypadku Powiatowy Rzecznik Konsumenta przygotował konsumentce pozew w sprawie o zwrot
pieniędzy w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.
Rzecznik współdziałał również z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony
konsumentów. W ramach współpracy udzielał odpowiedzi na e- maile otrzymywane z UOKiK oraz
poszczególnych delegatur, dotyczące działalności określonych przedsiębiorców oraz organizowania
pokazów handlowych, które odbywały się na terenie Powiatu Brzozowskiego.
W 1 przypadku przekazał do UOKIK Delegatura w Poznaniu kserokopię skargi konsumentki wraz
z dokumentacją na działalność przedsiębiorcy „Nmedical Sp. z o.o. Sp.k.”, celem ewentualnego
służbowego wykorzystania w toczącym się postępowaniu wobec ww. przedsiębiorcy.
Współpracował również z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie, z którą - w ramach działań
profilaktycznych - zorganizował spotkania ze słuchaczami „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
w Brzozowie oraz podopiecznymi Dziennego Domu Opieki Medycznej „DARMED” w Brzozowie.
Spotkania poświęcone były problematyce umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na
odległość, ze szczególnym naciskiem na nieuczciwe praktyki rynkowe i bezpieczeństwo osób starszych.
Przeprowadził również w tym zakresie szkolenie dla policjantów.
Ponadto - w 1 sprawie - w związku ze skargą konsumentki, złożył do Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Rzeszowie wniosek o przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy pod kątem
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1830 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. poz.
2121 z późn. zm.). Kontrola wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.
W 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Brzozowie podejmował również działania
o charakterze edukacyjno- informacyjnym. W ich ramach:
- wygłosił - w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie - dla uczniów klas 3f i 2d zasadniczej szkoły
zawodowej prelekcję nt.: „Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość”,
- przekazał szkołom ponadgimnazjalnym publikacje dotyczące problematyki konsumenckiej,
- publikował artykuły w Brzozowskiej Gazecie Powiatowej,
- wskazywał strony internetowe instytucji, które zajmują się ochroną interesów konsumentów,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzozowie zamieścił informacje nt. spotkania
z prawnikiem Europejskiego Centrum Konsumenckiego e- dyżur „Ukryte koszty e-randkowania czyli
kilka słów o pułapkach subskrypcji w portalach internetowych”,
- wykładał broszury oraz umieszczał plakaty na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

20. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych
Starostwo Powiatowe w Brzozowie posiada 2 obiekty, zlokalizowane na ul. 3 Maja 51 i na ul.
Armii Krajowej 1 (część budynku z wydzieloną własnością a działka we współwłasności z Gminą
Brzozów). W 2018r wykonano w obydwu budynkach malowanie pomieszczeń biurowych. W miarę
potrzeb wymieniono część wykładzin i listw przypodłogowych. Całość prac została wykonana przez
pracowników Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, co pozwoliło znacznie
obniżyć koszty. Renowację pomieszczeń zakończono w czerwcu, a koszt użytych materiałów to
7 603,79 zł. Na bieżąco dokonywano napraw, które łącznie kosztowały 2 066,53 zł. Obydwa budynki
doposażono w różnego rodzaju urządzenia (m.in. sejf, odkurzacz piorący, czajniki elektryczne, fotele,
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krzesła itp.) na kwotę 8 147,95 zł. W 2 pomieszczeniach biurowych, w tym w kasie wymieniono całość
mebli za kwotę 10 340 zł. zaś pozostałe uzupełnienia pomieszczeń Urzędu w umeblowanie kosztowały
łącznie 894,26 zł.
Na mocy art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dzu. U.
z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu w Brzozowie udzielił upoważnienia każdemu kierownikowi
powiatowej jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności Powiatu. Na jego mocy, każda z osób kierujących powiatową jednostką
organizacyjną jednoosobowo prowadzi sprawy związane z zarządem powierzonego tej jednostce
mienia powiatowego, w tym sprawy wynajmu i wydzierżawiania składników mienia ruchomego.
Podjęcie czynności zmierzających do wynajmu, wydzierżawienia lub zbycia mienia wymaga uprzedniej
zgody Zarządu Powiatu.
Odrębnie uregulowane zostały zasady zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub
użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza – jedynej powiatowej jednostki organizacyjnej posiadającej
osobowość prawną. Zasady gospodarowania mieniem Powiatu pozostającym w zarządzie Szpitala
zostały ustalone w uchwale nr XVII/104/2012 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 16 marca 2012 r.
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów
trwałych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B.
Markiewicza.
Na mocy przytoczonych wyżej przepisów kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych
Powiatu Brzozowskiego dokonują na bieżąco napraw i remontów oraz doposażają w sprzęt i urządzenia
kierowane przez siebie instytucje, w ramach środków finansowych zabezpieczonych w planach
finansowych tych jednostek. Inwestycje, modernizacje i remonty, których wartość przekracza
możliwości finansowe jednostki każdorazowo uzgadniane są z Zarządem Powiatu.
Generalnie, zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata zostały określone w uchwale
nr X/39/99 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia,
zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz ich wydzierżawiania
i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i są obowiązującymi.

21. obronności
W ramach realizacji tego zadania - na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą
Podkarpackim - od 1 do 26 marca 2018 r. na terenie Powiatu Brzozowskiego zorganizowano
i przeprowadzono kwalifikację wojskową. Liczba podlegających kwalifikacji wojskowej z rocznika
podstawowego wynosiła 390 osób, frekwencja wyniosła 95,13%. Dodatkowo zgłosiło się 39 kobiet.
W 321 przypadkach orzeczono kategorię „A” zdolności do służby wojskowej. Koszty kwalifikacji
wojskowej w wysokości 39 943,86 zł zostały w całości sfinansowane z dotacji Wojewody
Podkarpackiego.
W 2018 r. zorganizowano i przeprowadzano również ćwiczenia doskonalące organizację i prowadzenie
akcji kurierskiej na terenie gmin Powiatu.
Pracownicy Wydziału uczestniczyli również w 4 przedsięwzięciach szkoleniowych zorganizowanych
przez wyższy szczebel szkoleniowy - Akademię Sztuki Wojennej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki - oraz
przedsięwzięciach szkoleniowych organów Sił Zbrojnych – Wojskową Komendę Uzupełnień w Sanoku.
Zorganizowano także 3 własne przedsięwzięcia szkoleniowe, w tym powiatowe ćwiczenie obronne,
które przeprowadzono w dniach 10-11 października 2018 r. Głównym celem ćwiczeń było
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doskonalenie koordynacji powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych
w czasie realizacji zadań operacyjnych, w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Podczas ćwiczeń sprawdzano przygotowanie wydzielonych zespołów administracji samorządowej do
sprawnego przekazywania sygnałów i zadań oraz doskonalono współdziałanie organów administracji
podczas realizacji zadań, w tym związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i ochrony
ludności.
Ćwiczenia połączono z udziałem w wojewódzkim treningu akcji kurierskiej administracji publicznej nt.
„Sprawdzenie przygotowania zespołów akcji kurierskiej administracji publicznej w jednostkach
samorządu terytorialnego do realizacji doręczania dokumentów powołania”.
W ćwiczeniu i w treningu brało udział 136 osób, w tym zespoły zadaniowe z urzędów gmin Powiatu.
Według oceny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ćwiczenie obronne w Powiecie Brzozowskim
było jednym z najlepiej przeprowadzonych, spośród ćwiczeń organizowanych w 34 jednostkach
samorządowych w 2018 roku w województwie podkarpackim. Ćwiczenie obronne zostało
zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego w kwocie 4,000 złotych.

22. promocji Powiatu
Prowadzone - przez pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie wspólnie
z pracownikami pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz partnerami zewnętrznymi –
działania promocyjne miały różnorodny charakter i polegały m. in. na:
1) prowadzeniu oficjalnej strony internetowej Powiatu, na której w 2018 r. zamieszonych zostało:
- 200 artykułów, w tym komunikaty, ogłoszenia,
- 57 filmów,
- 30 galerii fotograficznych z różnego rodzaju uroczystości,
2) wydawaniu i kolportażu na terenie Powiatu Brzozowskiego nieodpłatnego miesięcznika Brzozowskiej Gazety Powiatowej (10 numerów rocznie w nakładzie 3 tys. egzemplarzy), koszt
roczny – 53 000 zł,
3) organizacji uroczystości powiatowych:
- Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego bł. Ks. J. Popiełuszko,
- Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu,
- II Powiatowego Przeglądu Teatralnego,
- Obchodów Święta Wojska Polskiego w 100-lecie odzyskania niepodległości,
- odsłonięcia wybudowanego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Powiatowo-gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
4) przygotowaniu i wydaniu okolicznościowych publikacji (skład i druk):
- publikacji zawierającej prace zgłoszone w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Holokaust
Pamiętamy” ogłoszonym przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie,
- informacji dotyczącej realizacji w 2018 r. ważniejszych zadań, finansowanych z budżetu Powiatu
i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,
- publikacji podsumowującej Powiatowy Konkurs Plastyczny „Drogi do Niepodległej”, ogłoszonego
przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie,
- publikacji z jarmarku przepisów pod nazwą „Owoce jesieni” zorganizowanego przez uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
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- opracowaniu technicznym folderu, wydanego z okazji Jubileuszu 50-lecia Specjalnego Ośrodka
Szkolono - Wychowawczego w Brzozowie,
5) przygotowaniu grawertonów, statuetek, aktów nadania, zaproszeń związanych z przyznaniem tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”,
6) przygotowaniu i wydruku dyplomów, zaproszeń, plakatów, listów gratulacyjnych, kartek
świątecznych,
7) przygotowaniu okolicznościowych prezentacji multimedialnych,
8) obsłudze medialnej i prasowej imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat,
9) prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

23. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
W styczniu 2018 r. Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na zadania:
- organizacji imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym,
- organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim,
2) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na zadanie - wspomaganie
organizacji rajdów turystycznych, imprez i przedsięwzięć o zasięgu powiatowym mających na celu
popularyzację idei ochrony przyrody.
Po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonanej przez komisję konkursową Zarząd
Powiatu w Brzozowie przyznał dofinansowanie dla:
- 2 stowarzyszeń, na realizację zadań z zakresu kultury na łączną kwotę 18 tys. zł,
- 2 stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego na łączną kwotę 6tys. zł.
W listopadzie 2017 r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Brzozowskiego w roku 2018. Na konkurs zostało złożonych 11 ofert, które zostały ocenione formalnie
i merytorycznie przez powołaną do tego celu komisję.
W grudniu 2017 r. Zarząd Powiatu w Brzozowie podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla
Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju EQUUS z siedzibą w Łosicach w wysokości 60 725,88 zł na realizację
zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu w punkcie
zlokalizowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.

24. działalności w zakresie telekomunikacji
W 2018 r. zadania w tym zakresie nie były realizowane przez Powiat Brzozowski.
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